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Arvoisat läsnäolijat
Tuon tähän toukosiunaustapahtumaan Kauhavan kaupungin tervehdyksen ja samalla saan kaupungin
puolesta ilmaista iloni siitä että
tämä perinne on tullut myös meille
ja jatkunut jo pitkään ja tulee toivottavasti jatkumaan edelleen.
Leipä on kautta maailman historian ruokkinut kansoja ja sillä
on edelleen keskeinen osa kaikkien

maiden ruokakulttuureissa. Leipää
on kunnioitettu, sitä on myös käsitelty kunnioittavasti. Jo lapsuudestani muistan kuinka tärkeää
omille vanhemmilleni kuten heidän
sukupolvelleen oli mm. se että leipä oli lautasella aina oikein päin.
Alkutuotanto on kauhavalaiselle elinkeinotoiminnalle todella
tärkeä. Uuden Kauhavan alueella
on eniten maatiloja Etelä-Pohjanmaalla ja kolmanneksi eniten koko
valtakunnassa. Maataloustulolla
mitattuna Kauhava on mitalisijoilla myös valtakunnallisessa vertailussa.
Toukosiunaustapahtuman merkitys on oppilaille arvokas. Täällä
tapaa kolme sukupolvea toisensa.
Oppilaat uuden nousevan polven
edustajina ottavat aikanaan vastuun tuotannon pyörittämisestä,
täällä on mukana työelämässä olevia ja eläkeläisiä, niitä, jotka ovat
työnsä jo tehneet. Täällä korostuu
työn merkitys. Annetaan arvoa
menneiden sukupolvien työlle.
Viljelijä tekee työtään monien
paineiden alaisena. Eu-paperit on
täytettävä ajallaan ja prikulleen
oikein, kevään säät voivat olla oikullisia, ja kun suotuisat kylvöolot
tulevat, on tehtävä työtä yömyöhälle. Kesällä kasvinsuojelu on
tehtävä ajallaan, syksyn puintiaika
on kiireinen. Yleistä mielipidettä
lietsotaan turkistarhausta vastaan
ja kotieläinten hoitoa arvostellaan,
tähtäimessä toiminnan lopettaminen epäkohtia tekemällä tehden.

Kauhavalla on n. 1050 aktiivimaatilaa. Tilojen lukumäärä on laskussa ja samalla tilakoot kasvavat
entisestään. Muistan lapsuudestani kuinka meillä kävi Vaasa-lehden
toimittaja haastattelemassa vanhempiani joskus 1950 luvun puolivälissä. Sisareni oli sdaanut nyt
muutama vuosi sitten kyseisen
artikkelin jostakin. Siinä kerrottiin
että ”Mäkisen tila Evijärven Kivijärven kylässä on karjavaltainen
tila, siellä on viljeltyä pinta-alaa 6
hehtaaria ja neljä lehmää ja kaksi
hiehoa”. Liitteenä oli valokuva jossa isäni istui pikkuvalmetin istuimella, allaan kokonaista 15 hevosvoimaa. Nyt tuollainen pinta-ala
kylvetään yhdellä koneen täytöllä
ja vasikoita syntyy päivässä saman
verran kuin kotonani oli koko karjan määrä.
Olemme saaneet nähdä kuinka
pienellä saarella, nimeltään Islanti, oleva pieni tulivuori purkauksellaan on sekoittanut lähes koko
maapallon. Kuinka kävisikään jos
tapahtuisi paljon suurempi purkaus jonka tuhkapilvi peittäisi koko
auringon. Sää kylmenesi. Tulisi katovuosia. Vuosi ehkä tultaisiin toimeen varmuusvarastojen turvin,
toinen vuosi olisikin jo ongelmallinen.
Toivotaan että nyt kylvettävät
touot antaisivat runsaan sadon,
sadon joka luo pohjan koko elintarvikeketjulle. Kunpa me ihmiset
muistaisimme sen että luontoa ei
voi opettaa.
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