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Miten syksy 2017 piirtyi
viljelijän mieleen? Timo
Ylä-Rakkola muistaa,
että samalla viikolla
aurattiin lunta ja
puitiin.

Lumi teki tuhojaan
etenkin PohjoisKarjalan ja
Kainuun metsissä.
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69 Väinö Vältti
82 Nollarajalla
• Kannen kuvat: Marja Seppälä, Jorma Heikkilä ja Johannes Tervo.
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 7.3., ja seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 21.2.2018.
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Eräratsu ei pelkää
lunta eikä pakkasta.
Lapissa haetaan
luontoelämyksiä
eräratsun selässä.
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Kohti uutta kasvukautta
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iime kesä ja syksy olivat suomalaisille viljelijöille tuskaisen työlästä aikaa. Juhannuksena hytistiin ja paistettiin kintaat kädessä makkaroita,
syksyllä odotettiin edes pientä taukoa jatkuviin sateisiin. Yllättäen satoikin lunta, mikä ilmastonmuutosoppien valossa tuntui uskomattomalta.
Kun viljat, karjan rehut ja kuivikkeet jäävät pellolle, on tilanteessa elävälle viljelijälle ihan sama, onko poikkeuksellisten sääolojen taustalla globaali ilmastonmuutos vai mahtuvatko sateet ja kesähallat normaaliin vaihteluväliin. Päällimmäisenä
on huoli siitä, miten päästään seuraavaan kesään ja miten tilan talous kestää.
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Maatilan Pellervo 93,00 €
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maatilanpellervo@pellervo.fi
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VAIKKA ELETÄÄN sydäntalvea ja koko Suomi on saanut lunta, maatilayrittäjä
miettii jo jatkoa. Valitettavasti tällä kertaa tuotantosuunnitelmiin heijastuu pakostakin päättynyt vuosi. Lähtötilanteet vaihtelevat paikkakunnittain ja tiloittainkin, mutta
kovin hyvää starttia uuteen kasvukauteen ei varmastikaan saada missään.
Maatilan Pellervo kävi kolmella kymenlaaksolaisella maatilalla kuuntelemassa
yrittäjien tunnelmia. Mielet olivat kirjaimellisesti maassa, mutta viljelijät ovat tottuneet puskemaan eteenpäin tilanteessa kuin tilanteessa. Yksi tuottajista pohtii, ymmärtävätkö ihmiset, miten vahvasti luonto säätelee viljelijän työtä. Joulukuussa tällä tilalla tehtiin historiaa, kun sekä puitiin että tehtiin lumitöitä samalla viikolla.
Toinen tuottaja, viljanviljelijä, kertoo kironneensa uravalintaansa useamman kerran loppuvuodesta. ”Tämä ei ole unelma-ammattini, mutta ruuan tuottaminen on
maailman tärkein työ.” Tilastonikkari-viljelijä kuitenkin uskoo, että huonoja vuosia
seuraa väistämättä taas hyviä.
2017 JÄÄ varmasti monen mieleen yhtenä synkimmistä viljelyvuosista. Useat sukupolvet ovat kuitenkin oppineet elämään ja tekemään työtä säiden sanelemassa
ympäristössä. Lisäksi tarvitaan sisukkuutta.
Kukaan kolmesta Kouvolan tienoolla toimivasta viljelijästä ei ollut lyömässä
hanskoja tiskiin – ei edes harkinnut luovuttamista. Maidontuottajapariskunta elätteli toivetta, että saisi vielä lumien sulettua korjatuksi olkea kuivikkeeksi. ”Keväällä taas kylvetään.”

Julkaisija
Pellervo-Media Oy
www.maatilanpellervo.fi
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 1456 7229
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
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NYT

Painopaikka

R
PÄ

ISTÖME

R

KK

I

YM

Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

Luontolahjoja yli 3 000 hehtaaria
■ Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestetty Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Uusia suojelualueita
syntyi vuoden 2017 aikana 170, yhteensä 3 064 hehtaaria. Eniten suojeltiin Pohjois-Suomessa, jossa kokonaispinta-alaksi tuli noin 1 800 hehtaaria. Lapissa ja Kainuussa päästiin
molemmissa lähes 500 hehtaariin ja Pohjois-Pohjanmaalla 835 hehtaariin. Kampanjassa
suojellut kohteet ovat pääasiassa erilaisia metsiä ja soita. Joukossa on myös ulkosaariston
luotoja, lintukosteikoksi ennallistettu entinen turvesuo ja pieni lintujärvi.
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