
Kuka kehtaa viedä maitoa stadiin?

Olen elänyt maitokuplassa, vaikka olenkin hyvin
etoinen muutoksista kulutusto umuksissa ja

meijerien tuoterepertuaarissa. No, kuplani
puhkesi, perheen kanssa kesäloman vietossa
Helsingissä.

Stockmannin kulmalla kolmen sepän patsaalla oli
meijerin tuotemaistatukset käynnissä. Menimme
he  hakemaan mais aisia. Tarjolla oli nachoja
vege-juustokuorrutuksella sekä vege-juusto-
kuu oita. Maistelimme tuo eita ja totesimme,
e ä ihan hyväähän tämä on. Kesälomamoodissa olleet aivoni heräilivät pienellä viiveellä 
jatke uamme matkaa, ja minua alkoikin harmi aa. Pääni alkoi kuhista kysymyksiä. Miksi meijeri ei
niin hienona kesäpäivänä esi ele maidosta tehtyjä upeita uutuuksia? Vai onko peli jo menete y? 
Ollaanko jo liian pitkällä? Eikö Helsingissä voi olla kiinnostava toimija kuin vege-tuo eilla? 
Halutaanko niiden isolla esilläololla en sestään lytätä maitotuo eita? Itse olen ennakkoluuloton 
sekaravinnon syöjä ja totesin vege-juuston olleen ihan jees. Mitä jos muutkin aja elevat niin ja 
o avatkin ensi kerralla kaupassa perinteisen juustokimpaleen sijaan vege-vaihtoehdon? Siitä voi 
tulla ihan tapakin. Miten käy maitoyri äjien päätuo een, maidon, mihin sitä si en enää tarvitaan?

Suomalaiset meijerit ovat pääosin maitoyri äjien omistamia. Omistajien päätuote on maito ja 
jalostavan meijerin tehtävä on jalostaa se tuo eiksi ja myydä eteenpäin. Miten on mahdollista, 
e ä omistajat haluavat myydä suoraan omalle tuo eelleen kilpailevia tuo eita? Uusien 
vaihtoehtoisten tuo eiden voimallinen tuominen markkinoille sekoi aa kulu ajaa en sestään 
tässä valtavassa valikoimaviidakossa, ja jopa eksy ää uskollisempiakin pois maitotuo eiden 
käytöstä. Toki kulu aja on kuningas ja vege-tuo eet trendikkäitä, mu a edelleen on iso ryhmä 
kulu ajia, joiden mielipiteisiin voidaan vaiku aa kertomalla maidon erinomaisuudesta verra una 
vaihtoehtoisiin tuo eisiin, ja tuomalla uusia trendikkäitä maitotuo eita myyn in. Omistajat 
voisivat sen sijaan pitää kiinni maidon ylivoimaisuudesta kynsin ja hampain, trendeistä huolima a. 

Vege- juustot eivät taida sisältää yhtään suomalaista ainesosaa. Muutenkin sisältö on 
ravintoköyhempi ja juustot on valmiste u pääosin kookosrasvasta ja -öljystä lisäaineilla 
höyste ynä ilman kalsiumia tai proteiinia. 

Erään osuuskunnan toimitusjohtaja totesi, e ä ko markkinoilta saa aina maitotuo eista 
paremman hinnan kuin viennistä ja siksi niistä on pide ävä kynsin ja hampain kiinni. Vege-
tuo eiden rummutus so i tätä ajatusta vastaan. Euroja haalitaan sieltä, mistä niitä helpoiten saa. 
Mu a minne laitetaan ylimääräinen maito? Vien inhän se uhkaa mennä, toivo avas  ei bulkkina 
maitojauheena. Jokainen meistä haluaa eurojen lisäksi tehdä työtä, jolla on merkitys. 

Maitoyri äjillä on hallussaan huipputuote – valkoista kultaa, joka pei oaa mennen tullen 
vaihtoehtoiset tuo eet tuoreudella, luonnollisuudella ja terveellisyydellä. Tätä vies tään vahvas  
esim. USA:ssa, jossa maitoyri äjät keräävät maito listä rahaa nimenomaan maidon brändin 



varmistamiseksi. Tehtävää ei jätetä yksinomaan jalostavalle teollisuudelle. Maitoyri äjät ry ei 
halua maidon jäävän vege-buumin jalkoihin, vaan suunni elee yhdessä alan toimijoiden kanssa 
mielikuvakampanjaa, jossa nostetaan suomalaista maitoyri ämistä ja maitoa omaan arvoonsa ja 
kerrotaan sen erinomaisuudesta. Haluamme lisätä posi ivista puhe a ja etoa maidosta ja 
maitoyri ämisestä. Haluamme kertoa siitä, e ä uudistumme ja teemme asioita paremmin. Suomi 
on maailman onnellisin maa ja juomme eniten maitoa. Onkohan näillä jokin yhteys? 
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