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TOIMITUS

K
eskustelu luonnonvarojen ympärillä sen kun kiihtyy. Maa- ja met-
sätalousyrittäjät ovat paljon vartioina: on pidettävä huolta hiilinie-
luista, suojeltava vesistöjä ja varjeltava monimuotoisuutta. Onnek-
si nämä asiat eivät ole tuottajille uusia eikä ihmeellisiä. Niin pellois-

ta kuin metsistä on pidetty huolta jo ties kuinka monessa sukupolvessa − ai-
na sen ajan parhaalla tietämyksellä. 

Nyt peltopuolella puhutaan muun muassa viherpeitteisyydestä, kerääjä- 
ja välikasveista sekä kipsin ja kuitulietteen käytöstä valumien estossa. Met-
säpuolella pohditaan uppopuun ja biohiilen käyttöä sekä luonnonhoitohank-
keita. 

On hyvä, että uudet tuulet ja tekniikat ovat esillä, myös tässä Maatilan Pel-
lervossa. Samalla on kuitenkin mietittävä, mistä toimeentulo tulee juuri nyt, 
entä huomenna. Siksi tässäkin numerossa on juttuja esimerkiksi kuminan 
ja rukiin tuotannosta ja hintakehityksestä sekä luomun tulevaisuudesta niin 
mylly- kuin puutarhapuolella. 

Keräsimme lehteen myös kattavan koosteen niin maanviljelyyn kuin met-
säpuolelle kehitettyihin koneisiin ja tekniikkaan. Uutuuksiin on tänä syksynä 
päässyt tutustumaan sekä valmistajien omissa tilaisuuksissa että KoneAg-
riassa. Ja seuraavassa lehdessä on luvassa lisää, sillä toimittajamme Hele-
na Anttila-Lindeman on myös Agritechnicassa paikan päällä ja kokoaa meil-
le mielenkiintoisimmat uutuudet myös maailmalta.  

Koneet ja tekniikka helpottavat meitä huolehtimistehtävässämme paljon. 
Kuitenkin viime kädessä, jotta jaksamme huolehtia valtavista hiilivarastois-
tamme, meidän on pidettävä huolta myös omasta jaksamisestamme. On-
neksi sitä ei tarvitse tehdä kokonaan yksin. 50-vuotiaan Melan asiakkaiden 
tarinat tämän lehden sivuilla muistuttavat, miten tärkeää on lomitus, mahdol-
lisuus eläkkeeseen puhumattakaan avusta tapaturman kohdatessa tai lähei-
sen kuollessa. 

Moni meistä ammentaa arkipäivän voimavaroja läheisistä, lukemisesta ja 
luonnosta. Niin minäkin. Minulle tärkeä akkujen lataaja on metsä. Se on kul-
kenut mukanani oikeastaan koko elämäni ja kulkee varmasti myös tulevai-
suudessa. Ilokseni olen huomaavinani, että sama mahdollisuus on auennut 
myös omille lapsilleni. Metsään suuntaan nytkin, tällä kertaa yhdessä koi-
ran kanssa.

Sari Järvinen
Toimituspäällikkö
sari.jarvinen@pellervo.fi


