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Pehmeälehtiset ruokonadat tulevat

38 PELLON HYÖDYNTÄMINEN: Uudistava viljely laittaa sienet
		 ja pieneliöt töihin
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44 MARJANVILJELY: Tuotekehitys antaa vauhtia mansikkatilalle
52 HUNAJAN TUOTANTO: Tummat mehilaiset tekevät paluuta

Niemenpellon tallilla
Mikkelissä on poneja,
islanninhevosia ja
suomenhevosia. Ruoho
on aina vihreämpää
aidan toisella
puolella.

		Suomeen

56 HEVOSTALOUS: Hevosia & poneja joka lähtöön
62 METSÄ: Monen maakunnan puut ruokkivat biotuotetehtaan
Sellua ja muita biotuotteita
Saaristohakkuu vaatii pitkän koneketjun

74 KEKSINTÖ: Haapa taipuu lavuaariksi ja lastaksi
76 VAPAAEHTOISET: Halu auttaa johdattaa palokuntaan

76
Vapaapalokuntalaiset
harjoittelevat
tehtävään,
jota kukaan ei
toivosi tulevan.
Valitettavan
usein palokuntaa kuitenkin
tarvitaan.

3 PÄÄKIRJOITUS
10 MAATILAYRITYS: Perunaa pellolta lastuiksi
Suomalaiset perunalastut maistuvat Malesiassa asti

18 TUTKIMUS: Tilusjärjestelyt lisäävät paikallista elinvoimaisuutta
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46

Emma ja
Jussi Iiliäinen panostavat pellon
kasvukuntoon. Se on
edellytys
kunnollisen
taloudellisen
tuloksen
saavuttamiseen.

Nenosen
mansikkatila
Suonenjoella
myy marjat ja
niistä jalostetut mehut
suoramyyntinä. Alexandra
Bogolyubovan
kesäsesonki
on lopuillaan.

TOISTUVAT:
6 Uutiset
8 Herra Punttila
9 Vähätalo
33 Antinpoika
67 Väinö Vältti
82 Nollarajalla

62
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Äänekosken
biotuotetehdas
nielee monen
maakunnan puut. Puu
hyödynnetään tarkasti,
kaarnanpalaakaan ei
mene hukkaan.

Saaristohakkuussa
tarvitaan pitkä koneketju,
ennen kuin puut on
hakattu Saimaan
saaressa, uitettu rantaan
ja kuljetettu sieltä
eteenpäin.

• Kannen kuvat: Saara Liespuu, Marja Heikkilä ja Topi Pakarinen
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 3.10. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 18.9.2019.
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ämän lehden teemana on luomu, ja siksi äänessä on tällä kertaa useampi luomutilallinen. Parhaan kuvan tämän päivän luomutuotannosta piirtävät varmasti tuottajat itse, ja seuraavat lainaukset ovatkin nostoja heidän tarinoistaan ja sanomisistaan.
”Luomutuotantoa ei kannata vain yrittää, vaan pitää mennä ja on oltava tosissaan.”
”Luomusiemenen kysyntä on hyvä, markkinoita riittää.”
”1990-luvulla tienraivaajat lähtivät luomuun.”
”Jossakin on sanottu, että luomu ei olisi pelkkä trendi, vaan peräti vastaus
trendeihin.”
”Luomussa tulos ei tule helpolla. Pitää tehdä töitä ja rohkeasti kokeilla uusia
asioita. Ennakkoluulottomuus ja kokeilunhalu on tärkeää. Asiat pitää tehdä huolellisesti ja tarkasti.”
”Se [luomutuotannon aloittaminen] oli meille sekä arvovalinta että taloudellinen
valinta. Ekologinen ja taloudellinen puoli ovat tasapainossa.”
”Luomuviljelyssä yhteistyö on useasti vahvempaa kuin tavanomaisella puolella.”
”Eläintilojen vähentyessä karjalannan saanti on iso haaste, ja se vaikeuttaa
maan ravinnetason ylläpitämistä.”
”Ei ole olemassa ’lähes luomua’. Sitä joko on tai ei ole. Luomu on sertifioitu
tuotantotapa.”
”Aina pitää olla valmis arvioimaan tilanne uudelleen, koska markkina voi mennä alta pois. Siihen pitäisi osata varautua. Siksi tulevaisuuden visiointi on tärkeää.”
Kotimaisuuden ja kestävän kehityksen yhä nouseva trendi luo hyvän pohjan
luomutuotannolle. Jo nyt yli puolet suomalaisista ostaa luomua säännöllisesti ja
noin puolet arvioi, että aikoo tulevaisuudessa lisätä luomutuotteiden kulutusta,
kertoo Luomu Suomessa 2018 -kooste.
Suotuisassa mielipideilmastossa on hyvä yrittää, ja onnistumisen kokemuksia
löytyy. Arjessa ratkotaan kuitenkin myös monenlaisia haasteita. Aika tuttua kenelle tahansa työn sankarille.

NYT

Hyvät lukijat, KIITOS!
Helmikuussa 2007 tulin vakituisesti Maatilan Pellervo -lehteä tekemään. Kun näitä rivejä kirjoitan, on 28. elokuuta, syksyn merkit ovat ilmassa mutta aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta.
Vuodet ovat vierineet ja ikää karttunut. Hyvät Maatilan Pellervon ja Eläin-liitteen
lukijat, on ollut ilo saada tehdä työtä kanssanne, seurata maa- ja metsätalouden
kehitystä, kuunnella kuulumisia – olla mukana maaseudun elämässä. Siellä missä
itsekin viihdyn. Nyt on aika vaihtaa tekijöitä, tuoreet voimat ovat jo astuneet remmiin. Työ jatkuu.
Hyvää syksyä, hyvää jatkoa, KIITOS!

Teemu Pakarinen
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