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CERERE-hankkeesta:
Hanke edistää innovaatioita tuottamalla ja jakamalla helposti verkosta löydettäviä oppimiaineistoja
viljelijöille, (pienimuotoiselle) elintarviketeollisuudelle, kuluttajille, tutkijoille ja päättäjille.

VILJELIJÄN SUKUHISTORIA KESTÄVÄN
TULEVAISUUDEN VOIMAVARANA
ONGELMA

RATKAISU

Moni viljelijä jatkaa samaa tuotantotapaa
vailla syvällistä näkemystä maatilan
sukuhistorian arvokkaista voimavaroista.
Nämä viljelijät ovat usein melko eristyneitä
päätöksentekijöitä mikä vaikeuttaa
sosiaalista oppimista, hidastaa muutoksiin
vastaamista ja kehittymistä sekä aiheuttaa
tulotason laskua. Osa maatiaiskasvien ja
alkuperäislajikkeiden tuottajista toimii
näin, jolloin arvokas osaamispääoma ja
fyysinen pääoma, maatila ja vanha vilja,
jäävät hyödyntämättä. Kun ajat muuttuvat
tarvitaan syvällisiä muutoksia maatalouden
kestävyyden parantamiseksi koko
yhteiskunnan hyödyksi.

Maatiloilla joilla on pitkä sukuhistoria
näyttää olevan myös kestävät suhteet
yhteisöönsä ja edelleen kauemmas
yhteiskuntaan, mikä mahdollistaa
sosiaalisen oppimisen, siirtymisen uusiin
tuotantomuotoihin ja hyvän taloudellisen
tilanteen onnistuneen markkinoinnin
kautta. Nämä tilat mahdollistavat nuorilleen
maatalousuran ja kestävyysidentiteetin sekä
omanarvontunteen. Maatilat joilla on pitkä
sukuhistoria ilmentävät ’kestävyysDNA’:ta.
Viljelijät vailla tällaisia voimavaroja voivat
kehittää toimintaansa liittymällä erilaisiin
(epä)muodollisiin ryhmiin ja yhdistyksiin.
Viljelijät voivat oppia sekä onnistuneista että
epäonnistuneista muutoksista sekä niistä
hyödyistä, jotka kasautuvat kun yrittäjyys,
ekologiset, taloudelliset ja sosiaalisesti
tasapainoiset toimet jatkuvat kautta vuosien,
vuosikymmenten ja vuosisatojen.

Tulokset
Viljelijä pystyi jatkamaan maatilan sukuhistoriaa, pitämään tilan toiminnassa ja
saamaan siitä kohtuullisen toimeentulon. Näin viljelijä ‘rakensi’ itselleen työtään tukevan
kestävyysidentiteetin. Tämä onnistui eteläsuomalaiselle luomuviljelijälle kun hän oppi
tuntemaan erikoisen ja suhteellisen vähäriskisen (lukuunottamatta kylmiä ja märkiä
kesiä) tuotantokasvinsa, jonka sato oli hinnaltaan hyvä ja jota tuottajaosuuskunnan oli
helppo markkinoida tattariin erikoistuneen myllärin kautta. Hyvin toimivan tarjontaketjun
kehittymistä helpotti vahva kysyntä. Tällainen kestävä maatalous hyödyttää paikallista
viljelijäyhteisöä ja koko yhteiskuntaa kestävän tuotannon ja taloudellisen kehittymisen myötä.
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Käytännön Toimintaehdotus
Voisiko omaa sukuhistoriaasi ajatella
voimavarana – miten maatila on kehittynyt
ja miten yhteistyö- ja taloudelliset suhteet
muiden tilojen kanssa ovat muuttuneet?
Mahdollisesti voisit myös seurata
menestyneiden tilojen ja viljelijöiden
esimerkkiä. Miten menestystarinat on luotu,
tuotantokasveja ja -eläimiä tunnistettu ja
opittu tuntemaan niiden käyttäytymistä,
miten satoja on vaihdettu toisiin,
tarjontaketjuja kehitetty ja yhteisöllisiä
suhteita parannettu? Yhdistyksiin ja muihin
ryhmiin liittyminen voi tukea laajemman
kestävän muutosnäkökulman kehittymistä
ja auttaa erityisten yhteisöllisten ratkaisujen
Tattari

löytymistä paikallisten tarpeiden mukaan.

Arviointi ja tulosten jakaminen
Käytä tätä kommenttiosiota CEREREn kotisivuilla jakaaksesi kokemuksiasi muiden
viljeijöiden, jalostajien, vähittäiskaupan, neuvojien ja tutkijoiden kanssa. Jos tämä Käytännön
Toimintaehdotus (Practice Abstract) herättää kysymyksiä, ota yhteyttä kirjoittajaan
sähköpostitse.
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Lisätietoja
Tattarintuottajien osuuskunta (https://www.
tattariosk.fi/) ja tattarimylly (http://www.
keskisenmylly.fi/) ovat esimerkkejä yrittäjyydestä ja
tasapainoisesta kestävyyden edistämisestä. Tässä
tapauksessa viljelijöiden, myllärin ja kuluttajien
gluteenittoman ravinnon kulutuksen tavoitteet
yhdistyvät uudella, kestävällä tavalla.
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