Tervehdys viljelijät
Muistatteko vanhan Kaseva- yhtyeen laulun "me ollaan Penasta huolissamme niin"? Tuo laulu kertoo sen,
miltä meistä, viljelijöiden sidosryhmäverkostosta tuntuu, kun joka puolelta pohjois-pohjanmaata ja lappia
tulee huolen-ilmauksia viljelijöiden jaksamisesta, eristäytymisestä ja talousvaikeuksista.
Tuo eristäytyneisyys on tullut nyt erityisesti esiin, kun koronarajoitukset ovat höllentyneet ja tilaisuuksia
järjestetään, silti tuntuu, ettei liikekannallepano onnistu. Tuntuu kuin kaikki yleinen syyllistäminen,
arvostuksen puute, hintojen nousut ja jaksaminen olisivat nyt jumittaneet tilannetta entisestään.
Eräs soittaja sanoi, että yhteydenpito viljelijöiden keskenkin on
vähentynyt, ei kilauteta kaverille yhtä hereästi kuin ennen, kun ei
jaksa esittää, että hyvin pyyhkii.
Se on huolestuttavaa ja se "Pena" voi olla kuka tahansa, sinä itse, tai
tuttu viljelijä.
Yritämme tehdä kovasti töitä sen eteen, että tavalla tai toisella vaikeuksissa olevat viljelijät tavoitettaisiin ja
saataisiin avun äärelle, mutta ikävä kyllä pimennossa on paljon niitä, jotka eivät kerro huolistaan
kenellekään. Purraan hammasta ja jatketaan päivää ja siinä, stressin ja uupumuksen tilassa kokonaiskuva
hämärtyy. Jos laskuja ei auota, ei tiedetä, paljonko niitä on, paetaan todellisuutta ja silti pelätään pahinta –
koska rysähtää konkurssi. Konkurssi on kuitenkin se viimeinen vaihtoehto, kun kaikki muut vaihtoehdot on
mietitty tarkkaan. Usein kuitenkin tilan toiminta jatkuu, kun taloudessa kääritään hihat ja otetaan suitset
käteen ja jos motivaatiota ja tahtotilaa on jatkaa. Yrittäjä päättää kuitenkin itse sen, jatkuuko tilanpito, vai
onko aika lopettaa.
Peräänkuulutamme tässä myös yhteisvastuullisuutta viljelijöiden kesken. Juuri sinä voit olla se, joka olet
havainnut, että "Penalla" ei ole kaikki hyvin. Kun hälytyskello soi, se on yleensä oikeassa ja silloin kannattaa
yrittää puhua siitä, että apua on tarjolla, yksin ei tarvitse taistella.
Neuvo-rahalla saa asiantuntija-apua moneen ongelmaan ja itselle siitä tulee vain alvin osuus.
Välitä viljelijästä- projektin apu on ilmaista ja jokaisella viljelijällä on mahdollisuus saada 2*500euron
ostopalvelusitoumus jaksamisen tukemiseen.
Sidosryhmien, kuten meijerit, eläinlääkärit, neuvojat, rahoittajat, kanssa olemme tehneet jo pitkään
moniammatillista yhteistyötä. Yhteisillä tilakäynneillä on iso apu siitä, että saadaan hyvä tilannekuva
monelta eri kantilta yhdellä kertaa.
Jos olet "Pena", tai tunnet hänet, ole rohkeasti yhteydessä Välitä viljelijästä- projektityöntekijään, tai
keneen tahansa sidosryhmään kuuluvaan, niin et ole enää ongelmiesi kanssa yksin. Voi tehdä myös
nimettömänä huoli-ilmoituksen kuntien sosiaalipäivystykseen ja he ovat yhteydessä henkilöön /
perheeseen, josta olet huolissasi.
Asioilla on tapana järjestyä, kunhan niille alkaa tekemään jotain.
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