
Ajatuksia Kultaiseen juustohöylään liittyen 

 

 Olin hyvin hämmentynyt, todella hämmentynyt. Olin juuri kuullut, että Juustopöytä 

ry on päättänyt antaa vuosittain jaettavan Kultaisen Juustohöylän minulle, maidontuottajalle, 

Valion bloggaajalle ja entiselle kotitalouden ammattiopettajalle.  Hämmennykseen sekoittui pikku 

hiljaa iloa ja kiitosta. Olkoon tämä palkinto kunniaksi kaikille valiolaisille ensiluokkaisen maidon 

tuottajille ja myös esimerkki myös siitä, kuinka jokainen meistä voi olla pienillä arjen teoilla kotiin 

päin. 

 Ehdin olla vain vuoden talouskoulun opettajana nauttien työstäni täysin siemauksin. 

Seuraavina vuosina syntyneet tyttäret ja maatila juurruttivat minut Hukkalaan lopullisesti. Meillä 

oli aluksi vain 15 lehmää 30 peltohehtaarilla ja ajatus 120 lypsylehmästä olisi kuulostanut tuolloin 

utopialta. Nyt 20 vuotta myöhemmin se on meidän arkea samoin kuin uskomaton kansainvälisyys. 

 Opiskelin viime talvena mieheni Eskon kanssa johtamista. Yksi monista kotitehtävistä 

oli löytää tilalle arvot, pukea tapamme toimia sanoiksi. Aina laadukkaita tuotteita on arvoista 

ensimmäisenä. Olen todella ylpeä Valion brändistä, sen takana olevista huippuelintarvikkeista ja 

meidän tuottamasta ensiluokkaisesta raakamaidosta. Resursseja eläinten ja ympäristön 

hyvinvointiin takaa jatkuvuuden. Hyvinvoiva, luottavainen ja rauhallinen eläin on lähtökohta 

eettiseen ja kannattavaan maidontuotantoon. Lisäksi ympäristömme on ainutkertainen ja 

jatkuvuus vaatii sen järkevää käyttöä. Voimme itse hyvin on arvolistalla haasteellisin tavoite. 

Maidontuottaja on päivystyksessä koko ajan, navetan onnelliset ja onnettomat tapahtumat eivät 

kysy työaikaa eivätkä kellonaikaa. Vapaa-ajan erottaminen on äärimmäisen vaikeaa, siksi lienee 

helpompaa sopeutua kokonaisvaltaiseen elämäntyyliin poimien onnen jyvät pienistä hetkistä. 

Olemme luotettavia on arvoista palkitseva tavoite. Kun me teemme juuri niin, kuin olemme 

luvanneet, emme useinkaan koe pettymyksiä vastapuolelta. Meille metsä on vastannut hyvin. 

Viimeisenä ja erittäin tärkeänä arvona on Toimimme kannattavasti. Tämän päivän maanviljely ei 

ole pelkästään rakkautta maata ja isien perintöä kohtaan, vaan se vaatii talouden osaamista, 

suunnittelua ja rohkeutta. Se vaatii myös uskollisuutta ja pitkäjänteisyyttä valituille ratkaisuille, me 

tuotamme tänään ja huomenna ensiluokkaista maitoa Valion jalostettavaksi. 

 Navetta vie valveillaolo ajastani lähes puolet, tunnollisena emäntänä saatan kääntyä 

vielä takaisin tarkistamaan, että lehmä märehtii. Mutta sitten onkin jo kiire pihaan ja keittiöön. 

 Eskon komea ulkomuoto ja Hukkalan runsaat marjamaat saivat minut haaveilemaan 

ennen emännäksi ryhtymistä koristeellisista hillopurkkiriveistä kellarin hyllyllä. Hyllyt sain, mutta 

ne homehtuivat lähes käyttämättömänä. Sen sijaan sain kaksi upeaa lasta, jotka ovat opiskelleet 

koti-talouskoulussani koko ikänsä.  Lisäksi sain ennakkoluulottoman ja hyväruokahaluisen miehen, 

hyvän keittiön ja ikuisen kokeilunhalun. 

 Eräs elämän mottoni on ”suoroo ja silleetä”. Minä ja perheeni pidämme 

konstailemattomasta, perusmaut esiintuovasta ruoasta. Me käytämme paljon vanhoja hyviä 



reseptejä ja perussuomalaisia raaka-aineita; viljaa, lihaa ja marjoja. Jääkaapistamme löytyy aina 

useita erilaisia juustoja, kermoja ja hapanmaitovalmisteita sujautettavaksi lähes ruokaan kuin 

ruokaan. 

 Jos perheemme saa vieraita ulkomailta, on tarjolla lähes varmasti hirvi-juustopataa, 

jossa leipäjuusto pyöristää riistan makua. Perinteinen jauhelihakastike saa uutta sykettä paketista 

pekonia ja palasesta Aura-juustoa. Noora-tyttäreni on armoitettu juustokakkujen tekijä – Viola-

tuorejuusto taipuu milloin suklaan, milloin mangon kanssa. Ja eihän ole olemassakaan sellaista 

ruokaa, johon ei voisi hieman lisätä juustoraastetta? 

 Niin, kiireisinä päivinä minä kuljen juustolla, teellä ja ruisleivällä. Gouda-juusto on 

minun ehdoton herkku. Tarkkamarkkasena valitsen hyvää, suomalaista arki Goudaa, 

luksushetkeen tarvitsen Todellisen Salaneuvoksen. Tyttärille pakkaan opiskeluevääksi Oltermannia 

ja Esko, Esko tykkää kaikesta! 

 Juusto antaa minulle energiaa tehokkaasti ja maukkaasti. Uskon vahvasti juuston 

siirtävän mahdollista luitteni haurastumista hamaan tulevaisuuteen. Juusto on minulle puhdas ja 

aito maitotuote, minunkin tekemä, lukemattomien mahdollisuuksien raaka-aine. Käyttämällä 

suomalaisia juustoja saan makunautinnon lisäksi hieman paremman oman maan asua. 

  

  


