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TEKSTI JA KUVAT: HIA SJÖBLOM

Kokemuksia
kiertoon
Luomupäivillä 16.– 17. 11. kokemuksia
ja näkemyksiä vaihdettiin reippaasti.
Verkottuminen ja muiden luomutuottajien kanssa juttelu täydensi
esityksiä ja alustuksia.
Saitko uusia vinkkejä? Mitä jäi käteen?

Hanna Husu
Ylämaa, Lappeenranta
Luomussa 7,5 ha, josta 3,5 marjoilla
Naapurilta ostettu luomupeltoa, johon istutettu
mansikkaa 2015
Osakeyhtiö Suomen Luomumarja luomuvalvonnassa
vuodesta 2016.
LUOMUMARJOILLA ON kasvava kysyntä. Yhteistyö-kumppanimme on Kaskein Marja. Tarkoitus kansain-välistyä ja
kasvattaa markkinoita Saksaan. Tähtäämme siihen, että
sadosta iso osa menisi teollisuuteen. Kauppakanavia
viritellään koko ajan. Tilan sijainti itärajan lähellä helpottaa
työntekijöiden saamista.
Tila on isännän, Janne Husun,
kotitila. Halusimme siirtyä
luomuun ja luopua rajujen
torjunta-aineiden käytöstä,
jotta pellot pysyisivät
hyvässä tuotto-kunnossa
myös tuleville sukupolville.
Luomupäivillä kuullut
esitykset ja puheet vetosivat
meihin. Esiin nousi ympäristönäkökohtia, joita pidämme tärkeinä.
Oli hyvä kuulla ammattikeittiöiden
raaka-ainetarpeesta. Oli mukava vaihtaa kokemuksia ja
kuulumisia muiden luomutuottajien kanssa. Saimme
käytännön vinkkejä mm. katteista. Kahvipöytärupattelussa
löysimme ehkä ratkaisun katekankaiden pesuongelmaan.
Vierailimme Kaarlejoen puutarhatilalla, missä vaikutuksen
teki yrittäjän ihailtava asenne työhönsä. Käytännön
tietojenvaihto kollegoiden kanssa auttaa aina eteenpäin.

Jan Liesaho
Herttoniemi, Helsinki
1,6 ha peltoa ja pari kasvihuonetta
Luomussa virallisesti vuodesta 2016
TAIDAN OLLA pääkaupungin ainoa luomuviljelijä. Viljelen
vihanneksia historiallisen Herttoniemen
kartanon pelloilla. Tuotevalikoimaan kuuluu myös yrttejä,
perunaa, hedelmiä ja marjoja.
Tärkeä tehtävä on tiedon
levittäminen ja välittämisen
opettaminen. Meillä käy
koululaisia ja muita ryhmiä
sekä tuotteita suoraan tilalta
ostavia asiakkaita. Suurin osa
luomuvihanneksista myydään
suoraan ravintoloihin.
Luomupäivien paras anti on sosiaalinen
puoli, tietojenvaihto samanmielisten kanssa.
Oli hyödyllistä kuulla alan tutkimuksesta ja uusista
suuntauksista. Olen itsekin kokeillut erilaisia katemateriaaleja ja sain niistä lisää tietoa Jukka Salosen
selvityksestä. Hyvää pohjatietoa jatkokokeiluille. Etsin
toimivimpia katteita kullekin kasville. Tietojenvaihto
on ehdoton ykkönen tällaisissa kokoontumisissa.

Sinikka Tuominen
Lieto, Varsinais-Suomi
65 lehmää ja
noin 50 nuorkarjaa
100 hehtaaria peltoja
Pellot luomussa vuodesta
2009, maito vuodesta 2014
MEILLÄ ON pitkän historian maitotila ja
eläimet sekä niiden hyvinvointi ovat aina olleet minulle
tärkeitä. Työpäivät ovat luonnollisesti pitkiä, mutta kun
kerran tykkää eläimistä niin se sujuu. Luomu teettää aika
tavalla paperitöitä. Odotinkin Luomupäivien kakkospäivän
eläintuotantoon keskittyvää antia.
Tietoa tuli valtavasti. Oli tärkeää kuulla näistä
byrokratiakuvioista, joita asiaan liittyy. Tietoa tuli itse
asiassa niin paljon, että täytyy vähän sulatella, miten ne
vaikuttavat käytäntöön. Hyvää oli keskustella muiden
luomutuottajien kanssa. EU:n luomuasetusta pyöritellään
unionissa. On ristiriitaista, että asioita halutaan
yksinkertaistaa ja kuitenkin tuntuu, että jokainen muutos
niitä ennemminkin mutkistaa.
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