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Voi meitä!

T ätä kirjoitusta miettiessäni päätin kiel-
täytyä käyttämästä erästä k-kirjaimella 
alkavaa sanaa, jota viime aikoina jul-

kisuudessa on viljelty laajalti. Toki se kuvaa 
vakavaa ajan ilmiötä, mutta tiettyä kyllästy-
mistä sen jatkuvaan kuulemiseen olen ollut 
huomaavinani. Aion siis pysyä lupaukses-
sani.

Se sana on kuitenkin pannut sekaisin 
vapaaksi ja turvalliseksi luulemamme maa-
ilman. Kuka olisi vuosi sitten uskonut, ettei 
nyt Suomen, Ruotsin ja Viron välillä juuri-
kaan kulje matkustajaliikennettä? Yhtä usko-
mattomalta olisi kuulostanut väite, että kau-
pan hyllyt ammottavat tyhjyyttään tässä yltä-
kylläisyyden ja globaalin kaupan nimiin van-
novassa maailmassa.

Ranska ja Saksa eivät auttaneet kärsivää 
naapuriaan, pelättävissä kun oli omien kan-
salaisten avuntarpeen lisääntyminen. Kukin 
auttaa ensin omiaan ennen kuin rientää 
naapurinsa avuksi. Totuus, joka ei ole muut-
tunut, eikä tule muuttumaan aikojen saa-
tossa, eivätkä mitkään markkinaglobalisaa-
tiot sitä heiluttele.

Niinpä huoltovarmuus ja ruokaomavarai-
suus ovat saaneet taas pitkästä aikaa kasvavaa 
arvostusta osakseen. Helsingin yliopiston 
taloustieteen dosentti ja GnS Economicsin 
toimitusjohtaja Tuomas Malinen puki sen 
selvimmin sanoiksi pyytäessään keväällä vil-
jelijöitä kylvämään ensi kasvukaudeksi jokai-
sen mahdollisen hehtaarin. 

”Jos ruoka loppuu, kaikki muu menettää 
merkityksensä.”

Hänen mielestään valtiovallan lähiajan 
tärkein tehtävä on maatalouden toiminta-
edellytysten parantaminen. 

”Perusasiat kuntoon ja kunniaan! Kun 
maha on täynnä, voidaan sitten funtsia kaik-
kea muuta.”

Täyttä asiaa ja järkipuhetta joka sana.

Kevään kokemusten perusteella voi 
todeta olleen naivia olettaa kaiken pahan 
kadonneen maailmasta ja odottaa logistii-
kan sekä rahoitusjärjestelmien toimivan 
aina ongelmitta. Onpa saattanut jopa unoh-
tua, että leveysasteellamme on vain yksi kas-
vukausi vuodessa ja että ruoka on aina ensin 

kasvatettava ennen kuin sen voi syödä. Odo-
tellessa saattaa tulla nälkä.

Tärkeämpää on ollut painaa ruoan 
osuutta kulutusmenoistamme yhä alemmas. 
Se on merkinnyt meille viljelijöille vyönki-
ristystä ja tuotannon jatkuvaa, sinällään toki 
myös hyödyllistä tehostamista. Luonto kui-
tenkin omilla lainalaisuuksillaan raamittaa 
meidän viljelijöiden työtä, eikä tappiollisella 
yritystoiminnalla ole tulevaisuutta. Moni 
meistä viljelijöistä tekee nyt työtään äärira-
joilla ilman selkeää kuvaa tulevaisuudesta.

Toivoa siis sopii arvostuksen muuttuvan 
puheista myös euroiksi.

Vaan miten me viljelijät itse olemme pyr-
kineet viestimällä vaikuttamaan kotimaisen 
tuotannon arvostuksen kasvuun ja kannat-
tavuuden paranemiseen? Oletko kohdaltasi 
miettinyt sitä?

Saammeko suomalaiset kuluttajat parhai-
ten puolellemme ja ostamaan tuotteitamme 
uhriutumalla ja hakemalla jonkinasteista 
”sääliä” osaksemme?

Vähän sen suuntainen ajatusmalli on välit-
tynyt vastauksista ja kommenteista, jotka 
nämä ensimmäiset alkutuotantoa arvosta-
vat puheenvuorot ovat joukoistamme osak-
seen saaneet. Reaktiot ovat välillä olleet aika 
surullista luettavaa.

Malisen toiveet otettiin vastaan aika hal-
veksivaan sävyyn. Katkeruutta purettiin niin 
maatalouspolitiikkaan kuin ”Helsingin her-
roihin, joilta ei neuvoja oteta vastaan”.

Aikoinaan Keskon lanseeraama ”Tuotta-
jalle kiitos” -kampanja kirvoitti myös kärjek-
käitä kommentteja hyvästä perusajatukses-
taan huolimatta. 

Samoin parhaillaan käytävä keskustelu 
suomalaisten palkkaamisesta tiloille ensi 
kesän kausitöihin kärjistyi heti alkuunsa. 
Vaikka väite suomalaisten laiskuudesta ja 
ukrainalaisten ahkeruudesta osittain pitäi-
sikin paikkaansa, onko se pakko huutaa suu-
reen ääneen kaikelle maailmalle? Varsinkin 
kun tiedämme kaikissa kansallisuuksissa ole-
van monenlaisia ihmisiä.

Enimmäkseen suomalaiset kuluttajat osta-
vat tuotteemme, suomalaisten keskusliikkei-
den välityksellä. Onko silloin hyvää mark-

kinointia, että vuoron perään koetamme 
ärsyttää ja suututtaa kaikkia? Olkoon talous 
monella tilalla kuinka haastava tahansa 
ja tuntukoon keskusliikkeiden toiminta 
kuinka epäreilulta hyvänsä, paraneeko 
arvostuksemme ja tilanteemme sättimällä 
vähän kaikkia ja voivottelemalla elämän 
kovuutta?

Mieleistään totuutta ei aina tarvitse tor-
vena maailmalle toitottaa. Jonkin osan siitä 
voi jättää ”vähemmälle huomiolle” – jottei 
tulisi suututtaneeksi tahoja, jotka sattumoi-
sin tuovat leivän pöytäämme. 

Satuin juuri näkemään netissä yhden 
jenkkifarmarin haastattelun, jossa tämä 
kertoi talousahdingostaan: ”Kyllä meillä 
pirun tiukkaa juuri nyt on, mutta teemme 
parhaamme ja koetamme sopeutua. Jos ei 
muu auta, koetamme tehdä asiat vielä vähän 
paremmin!”

Otetaan siis mekin rakentavampi ote näi-
hin hommiin. ◻
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