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LähiTapiolan metsävakuutus on uudistumassa
Pohjois-Suomessa vakuutetaan
metsiä vähiten koko valtakunnassa, mutta ylitorniolainen
metsänomistaja Simo Rousu ei
enää tohtisi jättää metsiään vakuuttamatta.
Teksti ja kuva, Auni Vääräniemi
Metsäautotie nousee Ylitorniolla
ylemmäs ja ylemmäs, ja lopulta ollaan
palstalla, josta metsänomistaja Simo
Rousu on erityisen ylpeä.
Hyvin hoidettu ja pian korjuukypsä
metsä kohoaa vaarassa kohti korkeuksia. Se on vakuutettu, kuten kaikki
Rousun omistamat metsät.
”En enää missään muodossa tohtisi
jättää metsiä vakuuttamatta”, Rousu
pohtii.
Metsiään Rousu tarkastelee kävelemällä niitä läpi, mutta nykyajan apuna
hänellä on lennätettävä drone, jolla
saa yläilmoista metsistä kuvaa suoraan kännykkään.
Vahinkoja on tullut harvoin, mutta
kun niitä tulee, haluaa niistä saada
korvauksen. Edellisen kerran Simo
Rousu haki korvausta lumi- ja myrskytuhoista. Siitäkin on jo muutama vuosi
aikaa.
”Metsävakuutuksessa pidän tärkeänä myös sitä, että vakuutuksesta
korvataan vahingon takia suoritetusta
liian aikaisesta hakkuusta aiheutunut
odotusarvovahinko”, Rousu sanoo.
Vakuutettu metsä ei ole itsestään

Simo Rousu ja LähiTapiolan asiakkuuspäällikkö Reino Keskitalo kävivät tutustumassa Rousun metsiin Ylitorniolla.
selvyys, sillä Suomessa yhä puolet
metsänomistajista jättää metsänsä vakuuttamatta.
Pohjois-Suomessa
metsävakuutuksia on vähiten. Vain 41 prosenttia
metsistä on vakuutettu. Etenkin kuolinpesät jättävät metsät vakuuttamatta,
tai vastaavasti kuolinpesät eivät tiedä,
onko metsiä vakuutettu.
Tutkimusten mukaan vakuuttamatta
jätetään, koska vakuutusta esimerkiksi
pidetään kalliina.
Puolella heistä, jotka vakuuttavat
metsänsä, on metsävakuutus hankittu
LähiTapiolalta.
Maatiloilla on paljon metsiä ja Lapissa LähiTapiolan asiakkuusjohtaja

Reino Keskitalo hoitaa maatilavakuutusten lisäksi metsävakuutusasiat.
”Maatiloilla vakuutuksia tarkasteltaessa tulee usein ilmi, että valtio ei
enää korvaa metsäpalon jälkeistä jälkivartiointia. Sen myötä moni tila on
päätynyt ottamaan ainakin suppeimman metsävakuutuksen, joka korvaa
tulipalon ja jälkivartioinnin”, Keskitalo
kertoo.
Suurimmat korvattavat vahingot
tulevat Lapissa myrskyistä ja tykystä. LähiTapiolassa perusturva korvaa
myös nämä. Laajin vakuutus korvaa
lisäksi esimerkiksi eläinvahinkoja ja
tulvavahinkoa.
LähiTapiola on lähiaikoina uudistamassa metsävakuutustaan. Uuteen

vakuutukseen on luvassa parannuksia, Keskitalo sanoo.
”Olemassa olevat metsävakuutukset eivät automaattisesti siirry uuteen,
vaan ne on käytävä läpi”, hän muistuttaa.
Jos metsävahinko sattuu, tilaa LähiTapiola metsänhoitoyhdistys arvioimaan vahingon. Vakuutusta ottaessa

metsänhoitosuunnitelma auttaa arvioimisessa.
Keskitalo sanoo, että vanhanajan
ainaismetsävakuutus ei ole ajan tasalla.
Ainaismetsävakuutusta alettiin myydä vuonna 1925 ja myynti lopetettiin
vuonna 1971. Näitä vakuutuksia koko
maassa on useita kymmeniätuhansia

vielä olemassa.
”Tällä vakuutuksella vakuutetut
metsät ovat nyt raskaasti alivakuutettuja, sillä tulipalosta saa tänä päivänä
enää muutamia kymppejä tästä vakuutuksesta. Vakuutusta ei ole sidottu
indeksiin, joten se on jäänyt jälkeen
metsän arvon kehityksestä”, Keskitalo
sanoo.

Länsirajalle uusi tuottajayhdistys ja metsänhoitoyhdistys
Fuusioilla haetaan parannusta
toimintaan ja palveluihin. Metsänhoitoyhdistys Lappi aloittaa
ensi vuoden alussa. Työnimellä Länsi-Rajan tuottajayhdistys
tarvitsee vielä sääntöjen käsittelyjä.
Teksti Auni Vääräniemi, kuva MTK
Länsi-Rajan, Länsi-Pohjan, Ranuan, Ylitornion ja Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistykset fuusioituvat uudeksi Metsähoitoyhdistys Lapiksi.
Yhdistymisvalmistelut ovat loppusuoralla ja uusi metsänhoitoyhdistys aloittaa vuonna 2021. Fuusio toteutetaan
siten, että Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistys muuttaa sääntöjään aiesopimuksen mukaisesti. Muut yhdistykset
puretaan.
Metsänhoitoyhdistys Lappi tulee toimimaan Simon, Tervolan, Keminmaan,
Kemin, Tornion, Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön,
Inarin ja Utsjoen kunnissa. Pinta-alallisesti Mhy Lapista tulee Suomen suurin. Alueen yhteinen hakkuusuunnite
on noin 1,3 miljoonaa kuutiota.
Länsi-Rajan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Veijo Ekonoja kertoo, että fuusio tehdään, koska
isommalla yhdistyksellä katsotaan olevan paremmat edellytykset menestyä
tulevaisuudessa.
”Iso yhdistys pystyy tarjoamaan
metsänomistajille kaikki heidän tarvitsemansa palvelut edullisesti ja laadukkaasti. Fuusion myötä palvelut

paranevat. Alkuvaiheen jälkeen henkilöstöä todennäköisesti lisätään”.
Fuusioneuvotteluissa on sovittu,
että uuden metsänhoitoyhdistyksen
kotipaikka tulee olemaan Pello. Tällä
on nostalgiset perusteet. Lapin ensimmäinen metsänhoitoyhdistys perustettiin juuri Pelloon vuonna 1936.

jan tuottajayhdistys.
”Yhdistymissuunnitelmia on länsirajalla ollut jo puolenkymmentä vuotta.
Veren vähyys vaivaa. Fuusiolla halutaan leveämpiä hartioita toiminnalle”,
kertoo Pellon maaseutuyhdistyksen
puheenjohtaja Esa Mäki.
”Ylitorniota kysyttiin mukaan ja Tun-

Fuusioilla haetaan lisää tekemisen meininkiä Lappiin.
”Toimialue kasvaa ja yhdistyksessä
tulee olemaan 6 000 jäsentä. Henkilöstä on alkuvaiheessa 23 henkeä.
Toimipaikat säilyvät. Tulevaisuudessa
olemme edelleen metsäpalveluissa se
markkinajohtaja, vaikka isoja firmoja ja
yrittäjiä tulee alalle”, Ekonoja sanoo.
Pello, Kolari ja Kittilä fuusioituvat
Tuottajayhdistyksen puolella hynttyyt yhteen laittamassa ovat Pello,
Kolari ja Kittilä. Uuden yhdistyksen
kotipaikka on niin ikään Pello, joka
on fuusioituvista yhdistyksistä vanhin.
Työnimenä yhdistyksellä on Länsi-Ra-

turi-Lappia, mutta ne halusivat pysyä
omana yhdistyksenään. Sen sijaan
Kittilä kertoi haluavansa fuusioon mukaan. Olemme valmistelleet fuusiota,
mutta koronatilanne siirsi kevätkokouksia”.
Fuusio etenee syyskuussa, kun yhdistykset käsittelevät kevätkokouksissaan sääntömuutokset ja yhdistysten
lakkauttamiset. Toinen käsittely tehdään marraskuussa, kun syyskokoukset pidetään.
”Tämän kevään aikana on huomattu, että netin kauttakin voidaan hoitaa
asioita”, Mäki sanoo.

Pääkirjoitus: Kun osallistuu, pysyy kärryillä
Luminen talvi ja pitkä kevät ovat
taas takana. Tätä kirjoittaessa
toukokuussa odotetaan jälleen
uutta kesää, ja etenkin hyvää ja
runsasta satoa.
Viime kesä oli omanlaisensa ja siinä
oli omat haasteensa. Satoa tuli, mutta
sadon laatu ei ollut kaksinen.
Tulee mieleen, että milloin loppuvat
ne huonot kesät, joita tuntuu aina vain
riittävän? Jos sanonta pitää paikkansa,
tulee ensin se seitsemän hyvää kesää
ja sitten seitsemän huonoa. Taisivat ne
hyvät kesät loppua juuri, kun itse aloin
viljelijäksi. Kuivuus, sade, kylmyys ja
hullu helle ovat vaihdelleet. Kesät ovat
olleet yhtä ääripäätä.
Millainen olisi täydellinen kesä?
Maanviljelijän näkökulmasta silloin
lämpöä olisi 16-20 asteen välillä. Pari

kertaa viikossa tulisi reilu vesisade,
mieluiten tietysti yöllä. Sellaista kesää
toivoisin.
Syksy kun tulee, toivotaan kaikkien
tuottajayhdistysten jäsenten lähtevän
innolla kokouksiin ja ottamaan selvää
esimerkiksi siitä, mitä MTK:n sääntömuutokset tarkoittavat. Kun osallistuu,
pysyy kärryillä. Kokouksissa varsinkin
saa tietoa siitä, mitä MTK oikeasti tekee.
MTK-Lapin johtokunta on tämän
vuoden aikana myös käsitellyt sääntömuutoksia ja lisäksi lomituslakimuutoksia. Tämä on vaatinut paljon perehtymistä.
Cap-uudistusta olemme myös käsitelleet, mutta korona siirsi sen valmistelua ja on nyt jatkoajalla. Jos
heikennyksiä tukiin tulee, se ei ole
kenellekään hyvä. Lomituspalvelulain

Lihakunnan ja Faban edustajistoissa:
Lihakunnan edustajiston vaaleissa
Lapista edustajistoon valittiin:
Jouni Harju, Salla
Veli-Matti Katisko, Ylitornio
Marko Piekkari, Kittilä
Juha Selkälä, Rovaniemi,
Marko Timonen, Tornio

Faban edustajiston vaaleissa viime
syksynä Lapista valittiin:
Hannu Korpi, Ylitornio
Onnittelemme kaikkia valittuja, ja
toivotamme mitä parhainta edustajistokautta!

• Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset, eräpaikat sekä tontit

• Kauppakirjojen teot

uudistuksessa toiveena on saada lisäystä lomituspäiviin.
MTK-Lapin johtokuntaa saa aina
evästää. Mielellään otamme käsiteltäviä asioita vastaan ja hoidettavaksi.
Sopivan mukavaa kesää toivoen,

Jouni Harju

MTK-Lapin varapuheenjohtaja

Kokoustiedote:
• Tuottajayhdistysten kokoukset
pidetään elo-syyskuun aikana koronatilanteen riippuen joko normaalisti
lähikokouksina tai, jos rajoitukset
palaavat, etäkokouksina.
• Ilmoitukset tulevat Maaseudun
Tulevaisuuteen ja liiton nettisivulle.
• Kaikissa kokouksissa käsitellään yhdistyksen sääntömuutosta.
• MTK-Lapin sääntömääräinen
kevätkokous pidetään elo-syyskuun
aikana, aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
• Myös MTK-Lapin kokouksessa
käsittelyssä sääntömuutos.
• Seuraa ilmoittelua: lappi.mtk.fi
ja Jänkäviestin Facesivut!

• Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
• Kaupanvahvistukset
• Toimialueena koko Lappi
Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi Puh. 040 735 1360, ulla@kakela.fi

Pekankatu 4 B, Rovaniemi
www.junturamaatta.fi
p. 040 700 9593

Välitä viljelijästä -projektin Eija Tammela:

”Kristallipallo meni keväällä rikki”
Kulunut kevät oli erikoinen. Välitä viljelijästä -projektin Eija
Tammela auttoi viljelijöitä etänä, eivätkä työt vähentyneet tavallisesta yhtään. Tammela peräänkuuluttaa edelleen toivoa ja
armeliaisuutta itseään ja kanssaviljelijöitä kohtaan.
Teksti ja kuva, Auni Vääräniemi
Kun koronapandemia alkoi iskeä
maaliskuussa ensimmäisiä osumiaan,
oli Välitä viljelijästä -projektin Eija
Tammela Torniossa vetämässä kolmatta Aina on toivoa – Lapin mallilla!
-tilaisuutta. Siitä tulikin tähän saakka
viimeinen tilaisuus, joka ehdittiin järjestää ennen poikkeustilan tuloa.
Tammelan kalenteri tyhjeni kertaheitolla. Kaikki tilakäynnit ja tapahtumat peruttiin. Työt eivät kuitenkaan
loppuneet, sillä koronatilateen aiheuttama epävarmuus ja pelko ovat tuoneet lisästressiä myös viljelijöille.
Viljelijät alkoivatkin soittaa ja kertoa
huoliaan, mitä koronasta voi aiheutua.
”Tuli tunne, että kristallipallo meni
rikki juuri silloin, kun koronatilanne
vyöryi päälle. En osannut minäkään
nähdä, mitä siitä seuraa”, Tammela
pohtii.
”Jos viljelijällä on ollut tiukkaa tähän
saakka, ei tämä kevät ole liennyttänyt
asioita yhtään. Korona on kärjistänyt
ihmissuhteitakin. On tullut sellaistakin
viestiä valmiiksi uupuneilta, että tämä
on tuntunut viimeiseltä pisaralta”.
Koronan lisäksi osa viljelijöistä on
ollut ahdistuneita Valion aikeista siirtyä

maidonhankinnassaan sopimustuotantoon. Tammela toivoo, että ahdistus
helpottaa, kun sopimustuotantoasioita
päästään käymään läpi tilakohtaisesti. Hän sanoo monella tilalla tulevan
eteen kysymys, onko mitään järkeä
jatkaa.
”Jos tilalla on ollut tavoitteena saada
nostettua tuotantoa, tai pienillä muutostöillä saada muutama lehmäpaikka
lisää tilanteen parantamiseksi ja nämä
suunnitelmat nyt kariutuvat, niin edessä on pohdinnan paikka - kannattaako enää jatkaa, jos kannattavuus on
heikkoa. Pelkona on, että tämä stressi
lisää uupumisia entisestään”.
”Aina on toivoa!”
Eija Tammela korostaa kuluneen
erikoisen keväänkin jälkeen toivoa
sekä armeliaisuutta itseään ja kanssaviljelijöitä kohtaan. Hän on ollut monen viljelijän tukena, kun tilaa on ajettu
alas ja asioita on selvitetty.
Paras palaute työstä on, kun autettu
vuosien jälkeen soittaa ja kertoo, että
töitä on saatu ja omaisuutta on saatu
realisoitua. Elämä on sittenkin vienyt
eteenpäin, vaikka päätös lopettamisesta pelotti.
”Viljelijät työllistyvät älyttömän hyvin, ja vaikka vähän velkaa jäisikin,
rahoittajien kanssa on saatu sovittua
lyhennysohjelmista niin, että niistä selviää. On töitä ja uusi suunta elämässä
– aina on siis toivoa”, Tammela rohkaisee.
Välitä viljelijästä -projekti on kaikkia
viljelijöitä varten. Parhaan avun saa,
kun ottaa ajoissa yhteyttä. Pääasia

kuitenkin on, että tartutaan härkää sarvista ja tehdään se ensimmäinen puhelinsoitto Tammelalle tai Jussi Pulkkiselle, joka on toinen Välitä viljelijästä
-projektin auttaja Lapissa.
”Olen kokenut olevani sanoittaja viljelijän ja rahoittajan välillä silloin, kun
viljelijä ei tohdi sanoa koko totuutta siitä, millainen taloustilanne on, niin minä
kerron sen ja hyvässä yhteistyössä
mietitään, mitä vaihtoehtoja on”, Tammela pohtii.

Kemintie 3600, Petäjäinen
puh: 0405837407
Pe 10-18, La 10-17
Lihaa, jatkojalosteita,
käsitöitä, jäätelöä
Myös kahvio
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Toimitus ja taitto:
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Auni Vääräniemi

