Näin vuoden vaihteessa on yleensä tapana muistella mennyttä vuotta ja
tapahtumia. Hankkeeseeni liittyen, en voi olla tarkastelematta maaseudun
kehitystä pidemmälläkin aikajanalla. Ei aloiteta kuitenkaan liian kaukaa.
Todetaan vain, että v. 1966 Suomessa oli n. 300 000 maatilaa, 1970-luvulla
kaikki oli hyvin, ajoittaista maatalouden ylituotantoa lukuun ottamatta ja 1980luvulla vielä paremmin. Käsitteet tehotuotanto, erikoistuminen ja katetuotot
olivat arkipäivän käsitteitä. Pienet tilat muuttuivat kesäasunnoiksi, sen sijaan
tuotantoon jääneet maatilat olivat toimivia perheviljelmiä, jotka tukivat
vahvasti myös maaseudun muuta yritystoimintaa. Suomessa alkoi kuitenkin
1990-luvun alussa puhaltamaan laman kylmät tuulet. Osa maaseudun
yrityksistä oli velkaisia ja uutta velkaa otettiin korkealla korolla. Vahvan
markan politiikka lieveilmiöineen kaatoi monta yritystä ja maatilaa. Vuonna
1990 Suomessa oli 129 000 maatilaa.
Heikossa tilanteessa ei yleensä ole kuin yksi suunta eli ylöspäin. Suomen
kansa näki toivonsa Euroopassa ja äänesti v. 1995 EU-jäsenyyden puolesta.
Maatalousala muuttui yhdessä yössä tuotantopainotteisesta yritysmuodosta,
tukipapereiden ja –pykälien hallitsemistaloudeksi. Neljä vuotta Suomi opetteli
EU-elämää ja päättäjät tekivät lisää päätöksiä. Monelle niin rakas markka sai
jäädä ja 1.1.1995 alkaen aloimme tavoitella uskollisesti euroja. Maaseudun
rakennemuutos oli saanut entistä voimakkaamman sysäyksen ja se ei
koskenut vain maatiloja. Jokainen lopettava tai tuotantoaan supistava maatila
supistaa myös paikkakunnan muiden yritysten toimintaa ja elävää
maaseutua. EU:n liittyminen muutti paljon mutta se myös antoi uutta.
Maaseutu oli saanut uuden taloudellisen tulonlähteen ja se lähde sijaitsi
Brysselissä. Suomella tulisi olemaan jatkossa muutakin, kuin vain kansallista
rahaa.
Millenniumia vietettiin v. 2000, jo kokeneina eurooppalaisina, täällä KeskiSuomessakin. Jännityksellä odotettiin meneekö tietokoneet toiminta
kyvyttömiksi? Eivät menneet, eikä mennyt maaseutukaan. Kulunut aika on
ollut kilpajuoksua maaseudun rakennemuutoksen ja kehittämisen välillä.
Kannattavuutta on etsitty isoista yksiköistä ja vaikkapa stressaantuneita
ihmisiä hoivaavasta elämysmatkailusta. Maatalous- ja puutarhayrityksiä oli v.
2016 n. 49 000 koko Suomessa. Keski-Suomessa samaisena vuonna oli

2892 tilaa joista Keuruulla 129, Petäjävedellä 89 ja Multialla 62. Kyläkaupat ja
kauppa-autot ovat miltei historiaa. Monet maaseudun autokorjaamot ja
konepajat ovat sulkeneet ovensa. Pankkipalveluja saa etsimällä etsiä
isommistakin kylistä eli kirkonkylistä ja vaateliikkeiden olemassaolokin on
usein siinä hilkulla.
Joskus kuulee arveluja kehitystyön tarpeellisuudesta ja tuloksellisuudesta.
Maailman politiikkaan ja kehitykseen, emme me tavan tallaajat voi kovin
paljoa vaikuttaa. Voimme kuitenkin omilla valinnoillamme muokata
tulevaisuuttamme ja maaseudun hyvinvointia. Löytyisikö se pusero tai ne
joulukynttilät sieltä oman kirkonkylän kaupasta? vai lähdenkö johonkin
suurempaan kauppakeskukseen. Ostanko kesämökilleni ruoat paikallisesta
kyläkaupasta, vai sieltä jostain supermarketista. Kannustamalla sekä
tukemalla toinen toisiamme, pidämme maaseudun elävänä.
Hyvät kehitysideat sekä yhteistyö on myös osa toimivaa maaseutua.
Työskennellään yhdessä meidän kaikkien hyväksi.
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