Tuomas Mattila kertoi
järkipäiväläisille, miten
hyvärakenteinen maa
toimii. - Jos on ongelmia,
pitää aina ensin kaivaa
esiin sen aiheuttaja, ettei
tule tehtyä vääriä
korjausliikkeitä, oli hänen
viestinsä.

Viljelijä katsoo aina eteenpäin
Järkipäivien sarja starttasi pureutumisella maan rakenteeseen
Piikkiön Tuorlassa nostettiin esiin näkemyksiä ja kokemuksia Järki Lannoitteen ensimmäisillä Järkipäivillä.
Keskustelu oli vilkasta ja tietoja vaihdettiin. Yleisön joukosta kuului toiveita uusien ja monenlaisten
keskustelutilaisuuksien järjestämiseksi. Monet asiat selviävät, kun niistä päästään juttelemaan kasvotusten.

Mikä tiivistää peltomaata? Syynä voi
olla painavat koneet, hevosen kaviot,
maan rakenne. Syitä on monia. On
löydettävä oikeat ja niihin pitää
puuttua.
Maan kunnosta ja rakenteesta puhuttiin paljon. Päivä huipentui pellon laidalla, missä päästiin käytännössä
näkemään muun muassa erilaisia jankkurointituloksia. Selväksi tuli, että maan kasvukuntoon panostaminen

kannattaa. Se on pitkäjänteistä työtä, jota ei ole varaa laiminlyödä. Katseen pitää olla pitkälle
tulevaisuuteen.
Maan Viljelyn Järkipäivillä 25.9.2015 oli yli seitsemänkymmentä osallistujaa. Suurin osa nosti kätensä, kun
kysyttiin kuka porukassa on oikeasti maanviljelijä.
Aino Launto-Tiuttu Varsinais-Suomen MTK:sta oli yksi, joka ilmoitti itsekin olevansa viljelijä. Hän kehotti
osallistujia hyvään yhteistyöhön.
- Jutelkaa ja puhukaa muiden viljelijöiden ja toimijoiden kanssa, hän sanoi ja viestitti, että vaikeistakin
ajoista selvitään yhteistyöllä.
- Onneksi me olemme tottuneet katsomaan eteenpäin, niin kuin viljelijät ovat aina tehneet, Launto-Tiuttu
kannusti.
Iso osa syyspuinneista on tehty ja hankaluuksien läpi on kausi kuljettu, mutta kaikki tietävät, että
ruoantuotannon on jatkuttava tulevinakin vuosina kestävästi ja tuottavasti.

Esitykset kiinnostivat
Järkipäivien
osallistujia. Välillä ne
vetivät mietteliäiksi,
mutta saivat myös
keskustelut
ryöppyämään
innostuneiksi.
Esimerkkejä vedettiin
lähelle käytäntöä.
- Kunhan asiat tehdään oikein ja perusteellisesti, korosti myös vierailevana asiantuntijana Järkipäivillä
puhunut tohtori Helena Elmquist, joka toi terveisiä Ruotsista.
Elmquist nivoi alustuksensa kokonaisuudeksi, missä ekonomiaa ja ekologiaa kuljetettiin rinta rinnan. Hän
kertoi esimerkkejä teoista, joilla läntisessä naapurimaassa on vaalittu luonnonhoitoa edistäviä toimia
samalla kun on saatu aikaan hyviä satoja ja tuottoa.
Läsnäolijat saivat kuulla miten tärkeää esimerkiksi tilalla on pureutua energian käyttöön. Ei ole
samantekevää, miten ja mihin energiaa tuotetaan tai kulutetaan.
- Ruotsissa on tehty energiatsekkauksia tiloilla neuvontamielessä. Niiden tekemistä suositellaan kaikille
viljelijöille. On nimittäin todettu, että järkevöittämällä maatilan energiankäyttöä, saadaan aikaiseksi jopa 30
prosentin säästöjä, Elmquist sanoi.
- Ja se on silkkaa rahaa.

Itämeren puolesta
Helena Elmquist ei kaunistellut nykytilannetta. Hän muistutti ilmastonmuutoksesta ja sen mukana tulevista
uusista haasteista, jotka kylläkin ovat osin ennustamattomia.
- Tänä päivänä keskustellaan pakolaisvirroista. Ne eivät tulevaisuudessakaan katoa, sillä odotettavissa on,
että ilmastonmuutos aiheuttaa kuivuutta ja nälkää. Silloin ihmisten on lähdettävä liikkeelle pysyäkseen
hengissä. Edessä saattaa olla nälkäisten ilmastopakolaisten vaelluksia.
Näiden uhkien edessä ei ole varaa antaa periksi, sillä maailman miljardit ihmiset on ruokittava
tulevaisuudessakin. Maailman väkiluku saattaa joidenkin laskelmien mukaan nousta 11 miljardiin vuoteen
2040 mennessä.
Järkipäivillä kävi selvääkin selvemmäksi, että ruoantuotannossa katseen on oltava vahvasti eteenpäin.
Kukaan ei voi vetäytyvä vastuusta. Tulevaisuuden talkoissa tarvitaan kaikkien panosta.
Helena Elmquist piti yhteistyötä erittäin tärkeänä ja korosti sitä myös Itämeren suojelussa. Hän sanoi, ettei
yhdelläkään rantavaltiolla tai sen toimijoilla ole varaa vetäytyä vastuusta ainakaan sillä verukkeella, ”että
olemme jo osamme tehneet”.
- Työ kuuluu kaikille ja seuraukset menevät yhteiseen kassaan.
Elmquist nosti esiin myös maan laadun ja siitä huolehtimisen tärkeyden. Hän puhui laiduntamisen ja
paikallisen ruoantuotannon merkityksestä. Elmquist nosti keskusteluun lihantuotannon vaikutukset ja
sanoi, että lihantuotantoa pitää olla, mutta sitä on vara vähentää.
- Kannattaa syödä hillitysti lihaa, joka on hyvin ja vastuullisesti tuotettua.

Järkipäivät ovat tärkeä osa vasta alkanutta Järki Lannoite –
hanketta, jonka projektikoordinaattorina on asiastaan
innostunut Kaisa Riiko.
Takana ovat nyt ensimmäiset Järkipäivät ja niitä on luvassa
ainakin kolme lisää, Kaisa Riiko muistuttaa.
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