YHTEENVETO PALSTAVILJELIJÖILLE KYSELYN TULOKSISTA 2021
PALSTOILLA KÄYTETTY AIKA
Lähes puolet palstalaisista viljelee viisi tuntia tai enemmän viikossa! Viikoittain jopa 216 viljelijää.
Viikoittainen kokonaisviljelytuntimäärä on noin 740 työtuntia viikossa, tarkoittaen noin 3000 tuntia
kuukaudessa.
Keskimääräinen satokauden pituus on 4 kuukautta, joten työtunteja palstalla kertyy 12 000 tuntia
kaudessa, joka vastaa 6,5 henkilötyövuotta (henkilötyövuosi on 228 päivää ja 8 tuntia per päivä, joten
vuodessa kertyy 1824 työtuntia).
Palstalla on viljelty 44 vuotta eli palstaa on muokattu nykyiseen kukoistukseen 528 000 tuntia, jos
katsotaan nykyistä viljelyaikaa. Tämä vastaa 60 vuotta ympärivuotista viljelyä.
Tämän lisäksi tarvitaan suuri määrä ylläpitoon liittyvää hallinnointia ja kunnossapitoa talkootyönä.
42 % kyselyyn vastanneista ovat yksinviljelijöitä, joille palsta tarjoa taatusti mahdollisuuden keskustella
ja tutustua uusiin ihmisiin.

PALSTAVILJELIJÖIDEN
MÄÄRÄ YLLÄTTÄÄ

KUINKA MONI MUU OSALLISTUU
VILJELYYN PALSTALLASI

125 palstaa = 216 vakituista
viljelijää. Kuitenkin
Kokonaisviljelijöiden määrä 380
viljelijää ~ lähes 400 henkeä
viljelee kauden aikana palstalla!

KUUSI

1,9 %

NELJÄ

3,8 %
17,3 %

KOLME

15,4 %

KAKSI

25,0 %

YKSI

36,5 %

EI MUITA
0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

KOLMEN SUKUPOLVEN VILJELIJÄT
56% kyselyyn vastanneiden palstalla lapset ovat mukana toiminnassa. Ilahduttavan suuri määrä!
Lapsia on mukana toiminnassa kyselyn mukaan kaikissa ikäryhmissä, palstoja viljellään jopa kolmessa
sukupolvessa (lapset ja lapsenlapset).

SATOA JAETAAN MONELLE
75% kyselyyn vastanneista kertoi,
että yhden palstan sadosta nauttii
useampi kuin kolme henkeä.
Palstan vakituisista viljelijöistä
yksin viljeleviä oli 42%, joten
selkeästi sadosta nauttii kotona
useampi tai sitten satoa jaetaan
ystäville.
Satokauden keskipituus on 4,3
kuukautta (touko-elokuun
puoliväli), mutta 15% viljelijöistä
viljelee yli puolet vuodesta palstalla!

PALSTAN SADOSTA NAUTTIVAT HENKILÖT

69,2 %

YLI KOLME HENK

7,7 %

KOLME HENK

17,3 %

KAKSI HENK

5,8 %

YKSI HENK

0,0 %

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %

Satokauden pituus korreloi viljelysvuosien kanssa, myös käytettyjä tuntimääriä katsoessa. Yli 63vuotiaiden ikäryhmässä palstalla vietetään aikaa enemmän ja palstasta nautitaan iän ja
viljelykokemuksen karttuessa. Mitä enemmän viljelysvuosia ja tunteja viikossa, sen pidempi on
satokausi.

Yli 90 % viljelijöistä ilmoitti kyselyssä säilövänsä satoa. Mitä enemmän on työtunteja, sen enemmän
satoa säilötään. Jopa 2 tunnin työlläkin näyttää riittävän säilöttävää!

VILJELYN PITKÄJÄNTEISYYS
Suurin osa 65,4% haluaa viljellä
pitkäjänteisesti yli viisi vuotta
palstalla. Yli 5 vuoden pitkän
tähtäimen viljelysuunnitelmat
näkyvät kaikissa ikäluokissa. Myös
palstat, joilla lapset olivat mukana
toiminnassa ovat mukana
pidemmän ajan tähtäimen
viljelyssä Pähkinärinteen palstaalueella.
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VILJELYVUOSIEN HAJONTA
KAIKISSA IKÄRYHMISSÄ
Kaikissa ikäryhmissä on sekä
pitkään että lyhyen aikaan
viljelleitä, vaikka vanhempien
ikäryhmien keskimääräinen
viljelysvuosimäärä onkin pidempi.
Tilastollisesti ei voida sanoa, että
ikäryhmät poikkeavat toisistaan
viljelyvuosien määrässä. Tämä taas
saattaa osaltaan kertoo, että
viljelyn aloittaminen kiinnostaa
kaikissa ikäryhmissä.
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