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Vihannes-Laitilan osakasviljelijät Markus ja
Frans Elo hyödyntävät tuottajaorganisaatiota
sekä ostoissa että myynneissä. Porkkana
laatikot saadaan pois pellolta
paikallisen metallipajan kanssa
kehitetyn perävaunun avulla.
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Pääkirjoitus
Mistä uskoa yrittäjälle?
MAATALOUDEN HOITAMATTOMIEN lainojen määrä
on suuri ja kasvanut. Maatilayritysten konkurssit
ovat lisääntyneet ja jokapäiväisiä. Kannattavuus
on heikentynyt jo ennen viime aikojen tapahtu
mia. Iskuja tulee nyt iskun perään: heikko sato
vuosi 2021, ennakoimattomat ja rajut tuotanto
panosten hintojen nousut, Ukrainan sodan luoma
epävarmuus sekä se, ettei tuottajahinnoille ole
tässä rytäkässä tapahtunut riittävästi. Eikä loppua
näy, ei muulle kuin maatilayritysten euroille ja
tulevaisuudenuskolle.
Aletaan olla sen sortin ahdingossa, ettei muuta
man tonnin tukipaketilla ratkaista mitään. Erään
tyviin laskuihin tukieurot monella menisivät, mut
ta vaatimuksena on usein uuteen satsaaminen.
Voihan niistä tienestiä tulla, mutta positiivista
ajattelua vaaditaan nyt vailla konkreettisia helpo
tuksia. Erityisen surullista on se, että pahimmassa
paikassa on moni optimisti, tulevaisuuden ruoka
turvaaja ja maamme omavaraisuuden rohkea
rakentaja, joka on kuunnellut neuvoja, luottanut
valtioon ja investoinut isosti. Toisin sanoen tavalli
nen suomalainen maatalousyrittäjä.
Moni joutuu nyt miettimään, mistä lisätuloa.
Tälle tielle ovatkin useat jo astelleet, ja näitä pol
kuja nostamme esiin tässä numerossa. Laajen
taminen tai uuden aloittaminen on monesti raa
dollista, kannattavuus keikkuu eikä itselle saa
palkkaa nostettua. Näissä tilanteissa tekemistä
kannattelee usko omaan ammattiin ja tekemiseen.

Vastaava päätoimittaja
Anna Malk
040 069 9614

AD
Minna Aho
040 156 9162

Tuottaja
Rita Lahti
040 688 3305

Vt. toimituspäällikkö
Anne Penttilä
044 222 6884

Ulkoasu
Heli Nokkala
040 764 5754

Tilaajapalvelu
020 413 2636,
tilaukset@
pellervo.fi

Mutta onko tulevaisuudenuskoa jäljellä? Mistä sitä
saa?
Lähiruokaa ja viljelijän ammattia arvostetaan
nyt aiempia vuosia enemmän. Tilanne muistuttaa
hoitajien tilannetta. Kauniita sanoja riittää, mutta
kahvihuoneeseen tuotu täytekakku ei maistu, kun
toimeentulon perusta horjuu. Voitaisiinko olla jo
pitkällä sillä tiellä, että arvostus pian konkretisoi
tuu palkaksi yrittäjälle?
Lisäliiketoiminnan rakentajia kannattelee usein
aito innostus rinnakkaiseen tekemiseen. Joku on
tehnyt harrastuksesta sivubisneksen. Moni sanoo
oman mielenkiinnon olevan iso osa sekä muutok
seen ajajana että luottamuksen rakentajana. Jos
yrittäjiä on kaksi, toinen usein malttaa entisessä ja
katsoo vielä, mitä tuleva tuo tullessaan, ja toinen
suuntaa harkitusti uutta päin. Joskus tuore näkymä
löytyy läheltä: luomu, uudet viljelykasvit, bioener
gia sekä metsänkäytön ja matkailun monet mah
dollisuudet saattavat rakentaa maatilayrityksen
kannattavuudelle nykyistä tukevamman perustan.
Antakoot tulevat viikot päättäjille näkökykyä.
Älköön tuleva kesä viekö tulevaisuudenuskoa, sillä
kun uskoa riittää, on mahdollisuus reagoida muut
tuviin tilanteisiin, löytää uutta, kokeilla, kehittää,
karsia ja kasvattaa. Antakoon tämä kesä hyvän
kasvun ja meille meidän jokapäiväisen leipämme.
ANNA MALK
PÄÄTOIMITTAJA
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