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Saatanallista touhua

H ienoa, että ihmiset tuntuvat olevan 
kiinnostuneempia kuin koskaan syö-
mästään ruoasta. Vaan jotain tässä tou-

hussa on pahasti vinksallaan, kun julkinen 
sana tuntuu täyttyvän jopa kirkonmiesten ja 
yliopistonaisten kärjekkäistä kannanotoista 
ja vaatimuksista kotieläintuotannon lopetta-
miseksi. Varmasti moni muukin meistä on 
mykistynyt. Mykistynyt miettimään, mikä saa 
oppineet, avarakatseiset ja sivistyneet ihmi-
set suoranaisen kiihkon vallassa kutsumaan 
meitä kotieläintuottajia ”saatanallisiksi kes-
kitysleirien vartijoiksi” ja ”eläinten ahneiksi 
riistäjiksi”.

Maailma on muuttunut ja pienentynyt 
globalisaation myötä. Silti ihmisten koske-
tuspinta maaseutuun ja siellä tapahtuvaan 
ruoantuotantoon käy yhä ohuemmaksi. 
Toisaalta sosiaalinen media ja tiedonvälitys 
kaikkinensa on tarjonnut väylän mielten 
muokkaamiselle ja mielipiteiden blokkiu-
tumiselle. Puhutaan paljon ääriajattelusta. 
Asiat ovat joko niin tai näin, mutta harvoin 
siltä väliltä. Silloin totuudeksi muodostuu 
helposti se, mikä tuntuu oikealta ja asioi-
den analyyttinen kyseenalaistaminen usein 
unohtuu.

Maapallon ekologinen tasapaino on kehit-
tynyt nykyiseksi vuosimiljoonien kuluessa. 
Siihen kuuluu luonnollisena osana, että tois-
ten eläinten elämäntehtävä on olla kasvis-
syöjä ja tarjota ruhollaan sitten ravinto toi-
sille. Petojen elämäntehtävä on syödä toisia. 
Ja kieltämättä ihminen on asettunut haaru-
koineen ja veitsineen useimpien ravintoket-
jujen loppupäähän.

Mitä sitten tapahtuu, jos tasapainoa jär-
kytetään harkitsemattomasti. Tiukimmil-
laan ihmiskuntaa patistetaan nyt täyteen 
vegaaniuteen. Entäpä jos maailman petolin-
nut saisivat saman päähänsä? Tulisiko tänne 
ahdasta? Ja ihminen taitaa sentään olla peto-
lintuja suurempi tekijä tässä maailmassa.

Lehmä tuottamallaan lannalla mahdol-
listi aikoinaan ihmisen asettumisen keräi-
lijästä aloilleen viljelemään maata ja sysäsi 
sivilisaation kehittymisen matkaan. Eläinpe-

räinen valkuainen mahdollisti ihmisaivojen 
kehittymisen nykymuotoon digitalisaatiota 
pohtimaan. Kiitollisuudenvelkamme nau-
dalle on siis melkoinen.

Onko suomalainen navetta sitten väitetyn-
lainen keskitysleiri naudalle? Lähestulkoon, 
jos sitä äkkipäätä verrataan kesäisen aurin-
koiseen laitumeen. Vaan millainen paratiisi 
luonto todellisuudessa on eläimelle? Onko 
sitä riittävästi pohdittu?

Saaliseläimenä nauta elää luonnossa jat-
kuvassa kuolemanpelossa. Kohdatessa peto 
ei aina edes heti tapa, vaan jättää kitumaan 
saadakseen hyvälaatuisen aterian vielä huo-
menissa. Kukaan ei lievitä kipua tapaturman 
sattuessa tai auta poikimavaikeuksissa, vaan 
edessä on kiduttava kuolema nääntymällä. 
Luonto tarjoaa märkyyttä ja välillä kuivuutta, 
epämukavia olosuhteita ja epävarmuutta 
riittävästä ravinnosta.

En siksi koe huonoa omaatuntoa oikais-
tessani vasikan jalan kohdussa, jotta se pää-
see syntymään terveenä tai huolehtiessani 
sen ensimmäisistä ternimaitohörpyistä heti 
maailmaantulon jälkeen. Mieleni ei soimaa 
hoitaessani eläimen kipua. Iloinen olen sen 
työntäessä turpaansa kainalooni. Epäonnis-
tumisen tuska on mielessäni, jos joudun 
jonkun lehmistäni lopettamaan. Mutta sil-
loinkin huolehdin, että se tapahtuu arvok-
kaasti ilman kipua. Koen jopa pientä ylpe-
yttä suunnitellessani eläinteni ruokintaa, 
jotta niiden pienimmätkin tarpeet tulevat 
tyydytettyä.

Tottakai ihminen on omassa älykkyydes-
sään luonut ketjuun monia luonnottomuuk-
sia ja ahneuksissaan monessa kohdin unoh-
tanut luonnon tasapainon. Kuten muissakin 
ammattiryhmissä, on meidänkin joukoissa 
varmasti niitä, jotka menevät rahan perässä 
matalimman aidan yli. 

Meiltä ei kuitenkaan löydy Etelä-Ameri-
kan rannattomien soijaviljelyksien kaltaisia 
epäkohtia. Puhumattakaan kymmenien tai 
jopa satojentuhansien eläinten feedlotteja, 
joissa eläimet kasvatetaan omaa lantaansa 

polkien maissin ja antibioottien voimalla 
mahdollisimman nopeasti ihmisravinnoksi. 
Sitä maailmalla kutsutaan tehotuotannoksi.

Meikäläistä tehotuotantoa voi seu-
rata vaikkapa Maalaisjärki.fi-kanavalta. 
Anna Länsisalmi-Keisala kertoo siellä toi-
mialamme tavasta toimia. Kertakaikkisen 
mahtavaa työtä – ja juuri oikeaan aikaan! 
Siksi me Maitoyrittäjät palkitsimme hänet 
Vuoden Maitoteko -palkinnolla. 

Meidän kaikkien on syytä aktivoitua seu-
raamaan Annan jälkiä – kukin omalla taval-
laan. ◻

Paljon onnea Anna – ja iso kiitos!

Juha Kantoniemi
maidontuottaja, Ähtäri
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