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L

ehden uudeksi toimitussihteeriksi valittiin tämän vuoden alussa
Heli Ilola. Helillä on useiden vuosien kokemus tiedelehtien toimittamisesta. Samalla hänellä on hyvä omakohtainen tuntuma myös
maaseutututkimukseen. Tunnetuimpia Helin tuotannosta ovat matkailututkimukseen liittyvät julkaisut. Muistan itse myös kaksoiskuntalaisuutta
koskeneen tutkimuksen, jonka Heli teki yhdessä Seppo Ahon kanssa
vuonna 2008. Molemmat aihepiirit ovat edelleen ajankohtaisia ja keskeisiä erilaisten maaseutujen näkökulmasta. Toimitussihteeri on tärkein
päätoimittajan yhteistyökumppani, ja Heli lupautuikin vastaamaan pariin
kysymykseen.
Kerro ensimmäisestä muistikuvastasi tai kokemuksestasi liittyen maaseutututkimukseen?
Työskentelin opiskeluaikana 1980-luvulla tutkimusapulaisena PohjoisSuomen tutkimuslaitoksen Lapin yksikössä. Olin mukana projektissa,
jossa tutkittiin Lapin pienyritystoiminnan tukikokeilua. Emme puhuneet
maaseutututkimuksesta, mutta siitä(kin) oli kyse. Samalla Lapin maaseutu tuli tutuksi aivan eri tavalla kuin aiemmin. Vieläkin tietyissä paikoissa Lapissa liikkuessani muistan, että täälläkin kävimme haastattelemassa tukea saanutta yrittäjää – ja ainakin yksi ”Lapin lisä” -yritys toimii
edelleen entisellä nimellään nelostien varressa.
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Kerro suhteestasi maaseutuun, sen tutkimiseen ja kehittämiseen?
Suhde on ehdottomasti myönteinen. Kun tarjoutui tilaisuus tähän toimitussihteerin tehtävään, se ilahdutti juuri siksi, että saisin kytköksen maaseudun tutkimiseen ja maaseudun asioihin. Muutin vuosi sitten Rovaniemeltä Kemijärvelle, joka kuntamuodoltaan on kaupunki mutta aluetyyppi
luokituksissa kuuluu maaseutuun. Asun taajamassa, mutta koen muuttaneeni selvästi maaseutumaisempaan ympäristöön. Toisaalta jossain
mielen pohjalla on perinteinen kuva maaseudusta, missä taloja on harvassa tai korkeintaan pienissä ryppäissä ja pelloilla käyskentelee lehmiä
tai poroja (jälkimmäisiä tosin kulkee täälläkin). Joka tapauksessa tämä
maaseutumainen ympäristö on itselleni suotuisampi ja sopivampi kuin
”oikea kaupunki”. Käsillä olevan lehden kirjoituksetkin viittaavat siihen,
että asun maaseudulla: monet teemat koskettavat nykyistä asuinseutuani.
Ennakkoaavistus siitä, että Maaseutututkimus-lehden parissa työskentely olisi palkitsevaa, on muuttunut ykkösnumeron toimitusprosessin
aikana suorastaan riemastukseksi. Kokemuksessa on jotain samaa kuin
vuoden takaisessa paluussa tänne lapsuus- ja nuoruusmaisemiin. Mieleen ovat tulleet taannoiset maaseutuun liittyneet tutkimusprojektit ja
myös talousmaantieteen opinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa. Työskentely tässä lehdessä tuntuu kotoisalta ja merkitykselliseltä.

Myös mökki Luirojokivarressa Pelkosenniemellä kytkee Helin maaseutuun. (Kuva: Heli Ilola.)
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