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Naudanlihantuottaja Vesa Eronen on itsekin kasvanut 
maatilalla Heposelän rannalla. Myös puoliso Olga Eronen 
työskentelee Nenore Oy:ssä. Seuraava sukupolvi Erosia 
on jo kasvamassa.
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Maisemanhoito on yksi Toni Kippolan yritystoiminnan 
tukijaloista lihantuotannon, viljanviljelyn, koneurakoinnin, 
metsänhoidon ja maanottoalueen vuokrauksen lisäksi.
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vaihdettiin 
matkailubisnekseen. 
Poropuiston 
saarikota 
rakennettiin 
tshuktshilaistyyliin 
poronnahasta. 
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Tulli tehostaa 
afrikkalaisen sikaruton 
torjuntaa kouluttamalla 
uuden eläinperäisiä 
elintarvikkeita etsivän 
tullikoiran, ruokakoiran 
Ricon. Ricon työmaa tulee 
olemaan Helsinki–Vantaan 
lentoasema. 56

Maito on ruotsalaisen MB 
Ekströmin päätuote, mutta 
sen ohessa kasvatetaan 
teurashiehoja suoramyyntiin. 
Tuottaja Mats Ekström on 
hyvillään, että ruotsalaisen, 
lähellä tuotetun naudanlihan 
kysyntä on selvästi lisääntynyt 
ja kilohintakin on noussut.

Anja Lehtiö on 
paimenkoiraharrastaja, 
joka myös opettaa 
muita kouluttamaan 
ja ohjaamaan 
paimenkoiria. Koirat 
ovat tärkeä apu 
lammastilalla.
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VAPAASTI VISIOIDEN JA VIISAASTI VARAUTUEN

V
aikka maatalousalan yleistä keskustelua välillä värittävät har-
maat sävyt, on ilo huomata, että Pellervon lukijoista, tekijöis-
tä ja haastateltavista henkii edelleen vahva usko kotimaiseen 
tuotantoon. Tähänkin numeroon haastateltuja tuottajia ja yrit-
täjiä yhdistää ennakkoluuloton visiointi ja toiveikas katse tule-

vaisuuteen. 
Nautatiloilla ajatukset ovat nyt rehussa, sillä kuten Lapaton tilan isäntä 

toteaa, tili tehdään säilörehulla. Ensimmäinen sato oli monin paikoin hyvä, 
mutta kesän kuivuus on verottanut selkeästi kasvua. Viime vuonna Lapaton 
tilalla kuivuuden kutistamaan satoon oli varauduttu puskurilla, ja talvi selvit-
tiin osin vanhoilla varastoilla. Toivottavasti elokuun muutamat sateet auttoi-
vat edes hieman ja tänä kesänä tilalle saadaan uutta puskuria. 

Myös Liperissä kuivuuteen on varauduttu. Naudanlihan tuottaja toteaa, 
ettei kuivuudelle mahdeta mitään, mutta muuten peltojen on oltava tuotta-
via. Heidän tilallaan nurmien uudistamisesta huolehditaan tarkasti ja uudis-
tusalat toimivat osaltaan myös varmuusvarastona. 

Nurmea hyödynnetään enenevässä määrin myös maisema- ja ympäris-
tönhoitotyössä. Luonnonlaidunnuksella on iso taloudellinen merkitys myös 
Pyhäjokiselle Rautalan tilan tilalle. Tilan isäntä on muokannut koko tuotan-
non, koneet ja toimintatavat ympäristönhoitoon hyvin soveltuviksi. 

Haastatteluissa nousee toistuvasti esille myös intohimo omaan työhön. 
Maidontuotantoaan laajentaneet Vildénit nauttivat omasta ammatistaan ja 
uskovat, että menestyminen on itsestä kiinni. Ja paimenkoirakouluttaja on 
tehnyt rakkaasta harrastuksestaan itselleen myös ammatin. 

Hasun tilan nuori yrittäjäpari pohtii osuvasti, että edessä on elämän mit-
tainen matka, jossa tarjolla on epävarmuutta ja muutoksia, mutta myös mit-
taamattomia mahdollisuuksia. Juuri niin paljon kuin omat asenteet antavat 
myöten. Tuon ajatuksen haluan poimia myös omaan tekemiseen.

Uutena tekijänä Eläin-liitteen kokoaminen yhdessä päätoimittajan sekä 
laajan ja asiantuntevan avustajakentän kanssa on ollut hieno kokemus. Lu-
kijapalautteissa on ollut hyviä vinkkejä tulevien numeroiden suunnitteluun. 
Kuulisin myös jatkossa mielelläni palautetta, toiveita ja ajatuksia! 
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