
 K
aksi maatalouden ammattilehteä, Lihatalous ja 
Maatilan Pellervo ovat yhdistäneet voimansa. 
Kuluvan vuoden alusta lähtien Lihatalous jul-
kaistaan Maatilan Pellervon erillisenä liittee-
nä. Lihatalous ilmestyy tänä vuonna tuttuun 

tapaan kahdeksan kertaa, ja se postitetaan tilaajille yh-
dessä Maatilan Pellervon kanssa. Ensimmäinen Lihata-
lous-liite ja Maatilan Pellervo ilmestyvät 3. helmikuuta.

Kaksi lehteä
Lihatalous-lehden tilaajana Sinulta ei edellytetä min-
käänlaisia toimia. Tilauksesi jatkuu entisellään, ja kaik-
ki Lihatalous-lehden tilaajat saavat lisäksi myös Maa-
tilan Pellervon.
Ellei Sinulle tällä hetkellä tule Maatilan Pellervoa, saat 
samaan hintaan molemmat lehdet: Maatilan Pellervon 
ja Lihatalous-liitteen tilausjaksosi loppuun saakka. 
Jos Sinulla on voimassa oleva tilaus sekä Maatilan Pel-
lervosta että Lihatalous-lehdestä, Maatilan Pellervon 
tilaustasi jatketaan maksettua tilausmaksua vastaaval-
la jaksolla. Jos olet esimerkiksi maksanut Lihatalous-
lehden tilausmaksun vuodeksi joulukuussa 2010, Maa-
tilan Pellervon tilauksesi jatkuu nykyisen tilausjakson 
jälkeen maksettuna kokonaisen vuoden.

Vahva paketti ammattiasiaa
Lihatalous-lehden julkaisija, Lihatalouden tutkimuskes-
kus LTK osuuskunta ja Pellervo-Seura ry sopivat lehti-
en yhdistymisestä vuoden vaihteessa. Samalla sovittiin, 

että Lihatalous saa liitteen muodon ja että sitä julkais-
taan tänä vuonna entiseen tapaan kahdeksan kertaa.
Lihatalous-lehden ja Maatilan Pellervon voimien yh-
distämisen avulla pystymme tarjoamaan lukijoillem-
me entistä kattavamman paketin ajankohtaista am-
mattitietoa maataloudesta. Lehtien sisällöt tukevat 
jo nykyisellään toisiaan.
Maatilan Pellervon ja Lihatalous-liitteen sisällöt suun-
nitellaan niin, ettei niissä ole päällekkäisyyksiä. Yhdes-
sä Lihatalous-liite ja Maatilan Pellervo antavat hyvät 
eväät niin erikoistuneeseen lihantuotantoon kuin si-
tä tukevaan peltoviljelyynkin. Lihantuottajia palvelee 
jokaisessa Maatilan Pellervossa myös Terve Eläin -liite.
Lihatalous-lehden toimituspäällikkö Vesa Jääskeläinen 
nimitettiin vuodenvaihteessa Maatilan Pellervon toi-
mituspäälliköksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu sekä Maa-
tilan Pellervon että Lihatalous-liitteen sisällön tuotta-
minen yhdessä päätoimittaja Teemu Pakarisen kanssa.

Antoisia lukuhetkiä ammattilehden parissa!
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Maatilan Pellervo Ilmestyy

1 /2011, tammikuu 05.01.

2 /2011, helmikuu 03.02. + Lihatalous-liite

3 /2011, maaliskuu 03.03. + Lihatalous-liite

4 /2011, huhtikuu 07.04. + Lihatalous-liite

5 /2011, toukokuu 05.05.

6 /2011, kesäkuu 01.06. + Lihatalous-liite

8 /2011, elokuu 04.08.

9 /2011, syyskuu 01.09. + Lihatalous-liite

10 /2011, lokakuu 30.09. + Lihatalous-liite

11 /2011, marraskuu 17.11. + Lihatalous-liite

12 /2011, joulukuu 01.12. + Lihatalous-liite

Päätoimittaja
Teemu Pakarinen
050 544 6457

Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00 101 Helsinki

Toimituspäällikkö
Vesa Jääskeläinen
040 235 788

Julkaisija
Pellervo-Seura ry

Ilmestymisaikataulu 2011 Tilaajapalvelumme palvelee

Santra-Mari Salonen
PL 77
00101  HELSINKI
puh. (09) 4767 5570
santra-mari.salonen@pellervo.fi
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