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Liisa jatkoi tilanpitoa leskeksi jäätyään
■■”On tässä
ollut hommaa
pitää pankki
tyytyväisenä”
KOSKI/Raatala
Marika Timonen
Kun Markku Palomäki toi 1980-luvun alkupuolella perheensä kotitilalleen Kosken Raatalaan, tilalla oli
vain vanha talo ilman mukavuuksia, sikalarakennus ja kuivuri. Pikkuhiljaa tila alkoi laajeta, parhaimmillaan sikoja oli jopa 6 500 ja tilalla
tehtiin myös muita maataloustöitä.
Vielä vuotta ennen Markun sairastumista tilaan investoitiin isosti
muun muassa hankkimalla lisää
maata.
Syksyllä 2008 Markun sairastuessa lyhennysvapaita vuosia oli
yksi jäljellä. Seuraavana keväänä
Markku osallistui kylvöihin kuten
ennenkin, mutta vuotta myöhemmin edessä oli uusi leikkaus. Tilan
isäntä hiipui hiljalleen ja kuoli joulupäivänä 2010.
–Markku oli perusoptimisti luonteeltaan. Ei hän halunnut puhua
siitä, mitä tilalle pitäisi tehdä, leski
Liisa Palomäki kertoo.
–Paljon aikaa ennen sairastumistaan hän kyllä sanoi, että jos hänelle
jotain käy, myykää kaikki.
Mutta Liisa ei myynyt vaan jatkoi
tilanpitoa.
–Olihan se uhkarohkeaa. On tässä
ollut hommaa pitää pankki tyytyväisenä, Liisa myöntää mutta toteaa
kasvaneensa kiinni tilan töihin.

Possupula
Tilasta luopuminen tuntui Liisasta
heti Markun kuoleman jälkeen liian
raskaalta vaihtoehdolta.
–Siinä olisi ollut kauhea ruljanssi
kaiken tyhjentämisessä ja myymisessä. Vaikka onhan se edessä joskus. Mutta siinä vaiheessa en sitä
jaksanut ajatella.
Palomäkien aikuiset tyttäret eivät
ole innokkaita tilaa Liisan jälkeen
jatkamaan. Suunnitelmia tilasta
luopumisesta Liisa ei kuitenkaan
ole edelleenkään tehnyt.
–En tiedä, jaksanko viralliseen
eläkeikään, mutta sitoumuksia olen
tehnyt EU:n vuosien 2015–2020 oh-

Parisataa hevosvoimaa ei Liisa Palomäen päätä huimaa. Palomäki on tottunut traktorin ratin pyörittäjä ja käsissä pysyy myös kuvan vehjettä väkevämpi, tilan isoin traktori, jolla hevosvoimia on 306.

n KUKA?
■■Nimi, ikä, paikkakunta:
Liisa Palomäki, 60, Koski
■■Ammatti: maanviljelijä
■■Perhesuhteet: leski, kolme
aikuista tytärtä ja viisi lastenlasta
■■Harrastukset: tanssi, öljyvärimaalaus
■■Motto: Huonoina päivinä
ajattelen, että huomenna on
paremmin.

Jos sormi menee suuhun,
aina voi pyytää naapureilta apua.
Liisa Palomäki
jelmakauden loppuun.
Työtaakkansa Liisa on keventänyt

tarpeen mukaan. Markun viimeisistä elinvuosista hän on esimerkiksi vähentänyt sikojen määrän
tuhannesta 300–400:aan.
–Sen verran olen pitänyt, että tila
pysyy kotieläintilana, Liisa kertoo
ja harmittelee tämän hetken porsaspulaa.
Liisalla on ollut sikala tyhjillään
viime keväästä asti. Uudet possut
hän oli ajatellut ottaa vuodenvaihteeksi, mutta tällä hetkellä HK:lla
näyttää Liisan mukaan olevan noin
5000 porsaan vaje eikä possujen tulosta ole tietoa.
Tilan kannalta tilanne voi muodostua hankalaksi, sillä rahat ovat
kiinni puuttuvissa possuissa. Myös
tukien ja verotuksen kannalta tilan
kierto pitäisi pitää tasaisena.
Tukien osalta Liisaa harmittaa
niistä vallitsevat mielikuvat. Hän
toteaa suurien tukien saajien sekä
hanke- ja rakennetukien vääristä-
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vän käsityksiä siitä, mitä maataloustuotannon perustuet ovat.

Työtä ja tanssia
Leskeksi jäätyään Liisa on laittanut
keskeneräiseksi jääneitä paikkoja
kuntoon ja rakentanut lisää, katkaissut siinä touhussa kätensäkin,
mutta siitä huolimatta myös remontoinut taloa. Aivan kaikkea hän ei
sentään tee yksin 90 hehtaarin tilallaan. Koneiden huollossa, kylvöissä
ja puinneissa Liisalla on apuri.
Peltohommiin Liisa osallistui jo
työskennellessään tilan ulkopuolella.
–Minua on alusta asti kiinnostanut konehommat. Markku kuitenkin laittoi minulle aina koneet valmiiksi.
Edelleenkin apu on lähellä,
vaikka isäntää ei olekaan.
–Tämä on ihana kulmakunta. Jos
sormi menee suuhun, aina voi pyy-
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tää naapureilta apua, Liisa kiittelee
ja antaa kunnian pärjäämisestään
edesmenneelle miehelleen, joka
hoiti tilaa mallikkaasti.
Mutta on pärjäämisessä osansa
ollut myös Liisan omalla kiinnostuksella tilan töihin sekä tiedonhalulla.
–Alkuun ajattelin, että ei tästä tule
mitään. Työ oli kuitenkin pelastus,
Liisa sanoo.
Puoli vuotta Markun kuoleman
jälkeen Liisa tunsi vajoavansa sumuun, josta hänet nosti vanha yhteinen harrastus. Ensimmäinen
kerta yksin lavatansseissa oli pelottava kokemus.
–Pelkäsin ihmisten kysymystä,
miten olen jaksanut. En ollut sitä
ennen myöskään ikinä seisonut
naisten rivissä.
Kaikesta huolimatta Liisa rohkaistui tansseihin toistekin ja tanssista on tullut vastapaino työnteolle.
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