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V

ielä tänä päivänäkin törmää luutuneisiin käsityksiin maaseudun ja
kaupunkien eroista. Samoja asenteita viljellään, kun keskustellaan ihmisistä ja yrityksistä
eri puolilla Suomea.
Synkimmillään vastakkainasettelu on silloin, kun kaupunkeihin
liitetään luovuus ja suvaitsevaisuus, mutta maaseutu nähdään pysähtyneisyyden ja ennakkoluulojen
tyyssijana. Todellisuus on paljon
monivivahteisempi. Erot ovat kaventuneet, netissä ovat jo kaikki.
Valitettavaa on, että luutuneet
asenteet ohjaavat politiikkaa ja hallintoa. Esimerkiksi sopii ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Ollaanko
tahallisesti unohtamassa tai aliarvioimassa ikivanha totuus: perhemaatalous elää sopusoinnussa
luonnon kanssa viljellen, varjellen
ja tuleville sukupolville mahdollisuuksia luoden.
Väestön ikääntymistä sekä palveluiden karkaamista ei saa lakaista ongelmana maton alle. Silti maaseutu tarjoaa käyttämättömiä mahdollisuuksia koko Suomen
parhaaksi. Kuva ongelmia pursuavasta maaseudusta on harhainen.
Rohkeilla päätöksillä – sekä maaseudun ja kaupunkien yhteisellä
voimalla – Suomen talous nostetaan suosta.

Maalaisten
työt ihan
uusiksi
Maaseudun yrittäjähenki, avara koulutettu mieli
ja biotalous murskaavat luutuneita käsityksiä.
Maalaisten ja kaupunkilaisten työt eivät ole
entisellään. Nykysuomalainen saa lannoitteet
kaupungista ja arvot maalta.

Biotalous tiivistää ehkä parhaiten

maaseudun roolin kansakunnan
voimavarana. Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen kestävällä tavalla on uuden biotalouden kärki. Uusia biotalouden työpaikkoja, hallituksen arvion mukaisesti jopa 100 000, syntyy sekä
kaupunkeihin että maaseudulle.
Biotalouden tuotteilla ja palveluilla
kasvatetaan vientituloja ja luodaan
uusia kasvuyrityksiä. Kaiken ohella vahvistetaan huoltovarmuutta.
Metsät ovat Suomen rikkaus ja
uuden kasvun keskeinen veturi.
Metsien omistajia on maalla ja kaupungeissa: He ovat jokanaisia ja
-miehiä. Lähiaikoina olemme tilanteessa, jossa miljoona suomalaista
omistaa metsää tavalla tai toisella.
Puun myynnin aktiivisuus poikkeaa kaupungissa ja maalla asuvien metsänomistajien välillä yllättävän vähän. Tästä on hyvä rakentaa keskinäistä luottamusta ja yhteen puhaltamisen henkeä. Metsiä
viisaasti hyödyntämällä voidaan
yhdessä tehdä hyvää paitsi omalle myös koko kansan taloudelle.
Ruoka on myös tärkeä osa biotaloutta. Suomalaisten kuluttajien
kiinnostus ruuan laatuun, tuotantomenetelmiin ja alkuperään on
ilahduttavan suurta. Ruuan tuottajan haaste on kyetä toteuttamaan
kuluttajan odotukset kasvavien kilpailupaineiden ja alenevien tuottajahintojen kanssa.
Tarvitsemme enemmän yhteis-

työtä ja uutta yhteisymmärrystä
kuluttajien ja maatalouden välillä. Kaupunkilaisten innostuminen
kaupunkiviljelystä edistää ymmärrystä ruoantuotantoon. Mukavassa kasvussa on ruoan suoramyynti
maatiloilla. Suosituiksi ovat tulleet maatilojen avoimien ovien päi-

vät. Lähiruokaa halutaan kaikkialla. Kaikki nämä edistävät kaupungistuvan väestön tietoisuutta nykyaikaisen maatalouden toimintatavoista, tuottajien työmäärästä,
ympäristön hoidosta ja eläinten
hyvinvoinnista.
Biotalouden olennainen osa on
ravinteiden kierrätys. Ravinteet
siirtyvät maalta kaupunkiin ruuassa ja materiaaleissa. Ne olisi saatava turvallisesti takaisin maaseudun pelloille eikä vain puistoihin ja
teiden penkoille vesiä pilaamaan.

Kaupungit eivät pärjää
ilman maaseutua,
eikä päinvastoinkaan.
Uudessa taloudessa
kaupunki on toimiva
lannoitetehdas.
Uudessa kiertotaloudessa kaupunki on lannoitetehdas. Se jalostaa tuottamansa ravinteet muotoon, jossa viljelijät voivat niitä
viisaasti hyödyntää. Kaupungin
asukkaat voivat tehdä yhteistyötä jätteiden lajittelussa, jalostuksessa ja investoimalla parempaan
puhdistusteknologiaan. Biotalous
tuo perinteiset talonpoikaiset arvot ohjenuoraksi koko Suomelle.
Ne ovat syntyneet läheisestä suhteesta luontoon. Luonto on antanut elannon. Toisaalta luonto on
arvaamattomuudellaan pakottanut toimimaan suunnitelmallisesti. Talonpoikaista kulttuuria kuvaa
parhaiten vanha toteama: ”Maa on
lainassa lapsiltamme”.
Kaupunkilaisten ja maalaisten
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Puheenvuoroja
suomalaisesta
työstä
•• Sarja haastaa yhteiskun-

tamme vaikuttajia arvokeskusteluun. Suomalaista työtä ja
toimeliaisuutta käsitellään eri
näkökulmista.
Ensi sunnuntaina puheenvuoron Lännen Median ja Arvokeskustelijoiden kirjoitussarjassa
saa Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri
Häkämies.

•• 

arvot eivät poikkea paljon toisistaan. Pikemminkin koko Suomen
henkinen ympäristö on murroksessa. Talouden tila on lisännyt kriisitietoisuutta. Kansa on kääntymässä sääntely-yhteiskuntaa vastaa. Olemme valmiita uudistuksiin.
Maaseutukulttuuriin on aina
kuulunut vahva yrittäjähenkisyys.
Maaseudun yrittäjyys on pitkäjänteistä: kvartaali on neljännesvuosisata. Suomi ei nouse sisäänpäin
käpertymällä. Ulkomaankauppa,
suvaitsevaisuus, maahanmuuttajat
ja alttius kohdata muutoksia ovat
eteenpäin vieviä voimia.
Suomi ei selviä myöskään sisäisellä nurkkakuntaisuudella. Kaupungit eivät pärjää ilman maaseutua, eikä päinvastoinkaan. Uusimmat ihmisten käyttäytymistä ohjaavat trendit syntyvät yleensä kaupungeissa. Näiden herkkä aistiminen on maaseudun ihmisten innovaatioiden ja uusien yritysideoiden
lähde. Kaikki kiertää.
Kirjoittaja on MTK:n
puheenjohtaja.
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Arvokeskustelijat ry
•• 

Arvokeskustelijat käynnistää ja
parantaa yhteiskunnallista keskustelua Suomessa. Puolue- ja
instituutiorajat ylittävän yhdistyksen tunnuslause on ”Monta tietä –
yhteinen tulevaisuus”.
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