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Uusi nimi heijastelee yrittämisen ja
tutkimuksen muutoksia
Ilkka P. Laurila, MTT
Koetoiminta ja käytäntö -liitteen nimi on vaihtunut
Maaseudun Tieteeksi. Takana on vuosia kestänyt harkinta,
jossa arvioitiin tarvetta vaihtaa perinteinen hyvä, mutta
ajatukset turhan kapeaan rajaava nimi. Uudella nimellä
halutaan kuvata näkökulman laajuutta ja ajanmukaisuutta.
Maaseudun Tiede kuvaa luonnonvarojen kestävän käytön,
elintarviketalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen
tutkimuksen kokonaisuutta.
Maa- ja elintarviketaloutta palvelevassa tutkimuksessa
koetoiminta on edelleen tärkeää, mutta sen merkitys on
vuosikymmenten myötä muuttunut. Tutkijat hyödyntävät
aiempaa enemmän kansainvälistä kirjallisuutta, mallintavat
ilmiöitä ja tekevät kokeita laboratoriomittakaavassa.
Koetoiminta viittaa biologiseen ja teknologiseen
tutkimukseen. Maaseutuelinkeinojen hyväksi tehdään
muutakin, kuten talous- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
Taloustutkimuskin toki hyödyntää koetoiminnan tuloksia,
mutta suurin osa aineistosta saadaan eri tahoilla syntyvistä
tilastoista, yritysten kirjanpitoaineistoista, hallinnollisista
dokumenteista ja yhteiskunnallisesta keskustelusta.
Maaseudun Tiede jatkaa edeltäjänsä asiantuntevaa
perinnettä. Samalla liitettä kehitetään laajasti
maaseutuelinkeinoja palvelevaan suuntaan eli suuntaan,
johon yrittäminenkin on maaseudulla kehittynyt. Nimen
lisäksi ulkoasua on ehostettu. Muuten jatketaan tutulla
tuotantotavalla ja tutussa laajuudessa. Liitteessä julkaistaan
ajankohtaisia tuloksia MTT:ssä, yliopistoissa ja muissa
tutkimuslaitoksissa sekä neuvontajärjestöissä
työskentelevien tutkijoiden itse kirjoittamina. Kirjoitukset
työstetään julkaistavaksi painettuna Maaseudun
Tulevaisuuden välissä ja sähköisenä MTT:n nettisivuilla. Liite
on suora kanava tutkijan ja tiedon hyödyntäjän välillä.
Lisätietoa saa tarvittaessa suoraan tutkijalta. Tutkijalle
kontakti on arvokas palautekanava.
Liite on ilmestynyt yhtäjaksoisesti kesäkuusta 1944 alkaen eli
63 vuotta. Harvalla tutkimusjulkaisulla on näin pitkä historia
- ja samalla ajallinen yhteys maansa kohtalonhetkiin. Liite on
toki ollut kiinni ajassa tähänkin asti. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana ulkoasua on muutettu radikaalisti, pientä
viilausta on tehty useaan kertaan, verkkojulkaiseminen on

tullut painetun liitteen rinnalle, ilmestymisrytmi on
muuttunut kerran kuukaudessa nelisivuisena ilmestyneestä
neljästi vuodessa 16-sivuisena ilmestyväksi, sisältö on
monipuolistunut ja mukaan on liitetty toimittajan tekemä
raportti tutkijoista ja heidän työstään. Nyt ajankohta oli
kypsä myös nimenmuutokselle.
Maa- ja elintarviketaloutta palveleva tutkimus on
korkeatasoista. Suomi sijoittui ensimmäiseksi
maataloustieteiden tutkimuksessa, kun Suomen Akatemia
vertaili OECD-maiden tutkimuksen tuloksellisuutta,
näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja laatua. Itsetyytyväisyyteen ei
kuitenkaan ole aihetta. Tutkimukselta edellytetään entistä
parempaa kykyä ennakoida elinkeinojen tulevaisuuden
tarpeita. Tulosten vieminen käytäntöön tökkii.
Maailmanluokan tutkimuskoneiston tulisi tukea nykyistä
paremmin maaseudun elinkeinojen kilpailukykyä.
Toimituskunta toivoo, että Maaseudun Tiede on Sinusta,
lukija, hyödyllinen ja kiinnostava. Tässä numerossa ovat
esillä fosfori-, ympäristö-, laidun-, ruokinta-, kasvinsuojeluja sadonkorjuuteemat. Karjanjalostuksen merkitystä
esitellään. Työsuojelulla todetaan olevan merkitystä myös
maatalouden kannattavuuteen. Biotekniikka tarjoaa
mielenkiintoisen mahdollisuuden tuottaa rokotteita kasveissa.
Näin kasvit voisivat rokottaa eläimiä.
Hyvää kesää, Maaseudun Tieteen lukija!
Lisätietoja: ilkka.p.laurila@mtt.fi
puh. (03) 4188 2230

