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TOIMITUS

V
uosi lähenee loppuaan. Syystyöt on tehty ja on enemmän aikaa le-
poon ja tulevaisuuden suunnitteluun. Ennen uudenvuoden lupauk-
sia on hyvä pysähtyä miettimään mennyttä vuotta, sen onnistumi-
sia ja myös niitä hetkiä, jossa kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti. 

Laajemmassa mittakaavassa onnistumisia on arvioitu tutkimusjutussam-
me: mikä maaseutuohjelmassa toimii ja mikä ei? Tämän arvion lopputulok-
set lienevät käytössä myös tulevan tukikaudenpohdinnassa, ja siksi arviot 
on hyvä lukea omankin suunnittelun tueksi.

Julkinen keskustelu maatalouden, lehmien ja metsän ympärillä jatkuu, 
ja keskustelun ylilyönnit varmasti harmittavat monessa tuvassa. Kerromme 
tässä numerossa Rauhalan pariskunnan ajatuksia keskustelusta ja oivalluk-
sia hiiliviljelystä. Mukana on myös artikkeli maan kasvukunnosta äärevissä 
olosuhteissa ja pohdintaa metsän jatkuvasta kasvatuksesta. 

Joulukuun numerossa on myös paljon ideoita tuleva vuoden suunnitte-
luun. Agritechnica-juttuja lukiessa voi haaveilla uudesta kalustosta tai vain 
ihmetellä tulevaisuuden tekniikkaa. Ehkä härkäpapujuttu tuo uutta kipinää 
viljelysuunnitteluun tai kaunis joulupuu innostaa harkitsemaan kuusenkasva-
tusta. Mikään ei onnistu ilman rahoitusta, ja siksi pyysimme vinkkejä maa-
seuturahoituksen ja pankin asiantuntijoilta.

Minulle ensimmäinen syksy Maatilan Pellervon ja Eläin-liitteen toimituk-
sessa on ollut antoisa. Olen saanut oppia vanhoilta konkareilta, tukena on 
ollut innostunut ja ammattitaitoinen toimittajakunta ja kirittäjänä uusi päätoi-
mittaja. Lukijoilta on tullut palautetta niin verkossa, puhelimitse kuin messuil-
la tavatessamme. 

Se palaute, mitä teiltä lukijoilta saamme, on se tärkein palaute. Sitä kuu-
lisin mielelläni vielä lisää nyt, kun suunnittelemme tulevan vuoden aiheita ja 
juttuja. Mistä haluaisitte lukea tulevista numeroista? Mitkä aiheet kiinnosta-
vat eniten?

Leppoisaa tuumailutaukoa toivottaen,

Sari Järvinen
Toimituspäällikkö
sari.jarvinen@pellervo.fi

Hyvää Joulua ja Tuottoisaa Vuotta 2020
Maatilan Pellervon toimitus


