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Tavoitteena maailman paras pihvi
Tervolalainen tuottaja Tuomo
Nieminen ryhtyi vuonna 2014
jatkajaksi kotitilalleen, jossa
kasvatettiin hiehoja maitotiloille. Nieminen halusi laajentaa ja
tehdä tilallaan muutakin, mutta
lypsylehmät eivät houkutelleet.
Siten hän keksi härät.
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi
Kaksi riviä uteliaita päitä seuraa
syöntinsä lomasta tarkkaan, kun Niemisen tilan isäntä Tuomo Nieminen
käyskentelee kylmäpihaton ruokintapöydällä. Välillä hän pysähtyy rapsuttamaan nautaa, joka on hieho – tai
härkä. Samannäköisiä ovat mokomat
kaikki. Niemistä havainto naurattaa.
”Härällä on kapea pää, kuten hieholla. Se on näkyvin ero sonneihin verrattuna. Ja käytös sitten, härkien kanssa
ei tarvitse painia, ovat niin lauhkeita”,
Tuomo selvittää.
Härkiä Niemisen tilalla on ollut pian
neljä vuotta. Jo edellisen isäntäpariskunnan aikoihin tila laittoi lypsylehmät
pois ja ryhtyi kasvattamaan hiehoja.
Kun tila siirtyi Tuomon nimiin, alkoi
hän pian pohtia, mitä muuta tilalla voisi
tehdä. Hän keksikin, että sonnivasikat
voisi kuohita, jolloin ne voisi kasvattaa
samoissa tiloissa hiehojen kanssa.
Ensimmäiset härät kasvoivat teuraskypsiksi vuonna 2017. Samana
vuonna valmistui uusi vasikkala.
Seuraavana vuonna oli kylmäpi-

Tuomo Nieminen on muutamassa vuodessa rakentanut uuden vasikkalan ja
kylmäpihaton. Hän kokee, ettei ole vielä valmis töissään.
haton valmistumisen vuonna. Sitten
Niemisen tilan härkätuotteet alkoivat
myydä itse itsensä.
Nyt tilan tuotteet menevät kuluttajille kaupaksi esimerkiksi Oulun ja Rovaniemen Rekossa. Ravintola Väylä
Ylitorniolla, Ravintola Nabo Rovaniemellä, Toranda Torniossa ja Rieskapaikka Tervolassa ostavat Niemisen
tilan härkää ruokiinsa.
”Kaikki menee, mitä kasvatetaan.
Volyymia ei ole mistä lisätä tähän kysyntään”, Tuomo sanoo.
Tuomo Niemisen liikeideana on yksinkertaisesti ollut tuottaa parempaa
naudanlihaa kuin mitä kaupassa myydään.

Paremman laadun lisäksi tila panostaa lähiruuan maineeseen.
”Härät teurastetaan Leivejoella, joka
on 35 kilometrin päässä meiltä, ja lihat
leikataan ja jalostetaan Meän Lihalla
noin 20 kilometrin päässä meiltä”.
Tila saa vasikkansa maitotiloilta,
joille se kasvattaa hiehot. Käytössä on
täysin suljettu kierto, mikä vähentää
tautipainetta.
Eläinlääkäri käy kuohitsemassa
sonnivasikat nupoutuksen yhteydessä. Härkiä ruokitaan hyvin, jotta ne
kasvavat ja rasvoittuvat.
”Härkien säilörehun pitää olla laadukasta ja energiapitoista. Lisäksi niille syötetään oman tilan ohraa”, Tuomo
kertoo.

Tällä hetkellä Tuomo Nieminen kehittelee härille ulkoilumahdollisuuksia.
Muutakin on meneillään, sillä tulossa
on osakeyhtiö, jolle lihakauppa siirtyy.
Yhtiö ostaa maatilalta ruhot ja maatila jää eläinten kasvattajaksi.
Muutoksen taustalla on halu erottaa toiminnot toisistaan ja kasvattaa
yritystoimintaa. Tuomo haluaa lisää
volyymia.
Nyt härkiä ei ehditä kasvattaa aivan
niin kauan kuin tarve olisi. Härkä kun
saisi kasvaa ainakin 18 kuukautta, jotta liha olisi parhaimmillaan.
Niemisen tilan härkätuotteet ovat olleet menestys, mutta Tuomolla riittää
yhä nälkää.
Hänen tavoitteenaan on kasvattaa
maailman paras pihvi.
”Vähempään en aio tyytyä”.

Tuomo Niemisen kylmäpihaton eläimet ovat pirteitä ja uteliaita. Hiehot ja härät
ovat pihatossa sulassa sovussa, eikä niitä juuri erota toisistaan. Eläinlääkäri
käy kuohitsemassa tilalle tulevat sonnivasikat.

Pääkirjoitus: Järjestöuudistus etenee
MTK:n järjestöuudistusta on
tehty pitkällä kaavalla. Päätöksiä järjestö- ja jäsenmaksu-uudistuksesta on tehty jo vuodesta
2017 alkaen.
Tänä syksynä on aika saattaa järjestöuudistustyö ensimmäiseen etappiin, jotta saamme uuden järjestelmän käyttöön heti ensi vuoden alusta.
Sekään ei ole lopullinen versio, vaan
järjestömme tarvitsee kaikkien muiden
tavoin jatkuvaa kehittämistä.
Täällä Lapissa me voimme kantaa
kortemme järjestöuudistuksen kekoon
siten, että päivitämme tuottajayhdistysten ja MTK-Lapin säännöt nykyaikaisiksi etäkokousmahdollisuuksineen.
Säännöt hyväksytään yhdistysten
kokouksissa. Mallisäännöt on ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa, joten ne hyväksymällä ei
tule ongelmia. Näin saadaan samat
säännöt kaikille ympäri maan.
Jäsenten tasa-arvo korostuu myös
uusissa jäsenmaksuissa. Peruslähtö-

kohta on kaikille samalla lailla muodostuva edunvalvontamaksu. Perusjäsenille edunvalvontamaksun yleinen
osa on 12 euron luokkaa ja yritystoiminnan laajuuteen perustuva osa
muodostuu maatiloilla eläinyksiköiden,
pelto- ja metsähehtaarien sekä muilla
maaseutuyrittäjillä henkilötyövuosien
perusteella.
Metsähehtaarimaksuissa huomioidaan Etelä- ja Pohjois-Suomen metsien erilainen tuottokyky eikä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa
yritystoiminnan laajuuteen perustuvaa
osaa peritä metsähehtaareilta lainkaan. Summat vahvistetaan marraskuussa valtuuskunnan syyskokouksessa.
Edunvalvontamaksuilla katetaan
nimensä mukaisesti järjestötyötä niin
liitoissa, keskusliitossa kuin Brysselissäkin. Tämän lisäksi yhdistys saa
vapaasti määrittää summan, jonka tarvitsee oman toimintansa kattamiseen.
Kannattaa myös muistaa kysyä kulukorvauksia tempauksiin ja kuluttaja-

työhön sitten, kun niitä on taas turvallista järjestää. Esimerkiksi koululaisten
tilavierailujen linja-autokuljetuksiin on
saanut hyvin avustusta.
Lapin alueella toimii myös paljon
isoja yrityksiä, joiden kannattaa olla
hyvissä väleissä meidän maanomistajien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi
kaivokset ja rengastestaus. Muistetaan paikallisyhdistyksissä myös nämä
mahdollisuudet toimintamme tukijoina
perinteisten maatalouskauppojen ja
osuuskuntiemme lisäksi.
Jatkossa meidän on helpompi
puhua uusia jäseniä mukaan, kun
osaamme kertoa edunvalvontamaksun suuruuden, asui jäsenehdokas
missä päin Suomea tahansa. Mielestäni jäsenmaksujärjestelmä olisi saanut olla vieläkin yksinkertaisempi, mutta ehdottomasti tämä on askel oikeaan
ja yhdenvertaisempaan suuntaan.
Turvallisia kokouksia toivottaen ja
etähalauksin,

Hanna-Mari Kasurinen

MTK-Lapin puheenjohtaja

Annakaisa Heikkonen aloitti metsälinjan kenttäpäällikkönä
MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkönä Lapissa on elokuussa
aloittanut metsätalousinsinööri
(YAMK) Annakaisa Heikkonen.
Kenttäpäällikön työt ovat jatkumoa hänen aiemmille töilleen
MHY Ylä-Lapin ja Metsähallituksen palveluksessa.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Annakaisa Heikkonen vastaa
syyskuun alussa puhelimeen Ivalossa.
Meneillään hänellä on vielä käytännön
järjestelyt, joita MTK:n metsälinjan Lapin kenttäpäällikön tehtävien aloittaminen vaatii. Työt alkoivat elokuun puolivälissä, ja siitä lähtien Heikkonen on
perehtynyt uuteen työnkuvaansa.
”MTK on todella kiinnostava työpaikkana. Näin jo edellisessä tehtävässäni,
miten mahtava asiantuntijaorganisaatio MTK on ja mitä vaikuttamiskanavia
sen kautta avautuu”, Heikkonen perustelee hakeutumistaan kenttäpäälliköksi.
Ennen uutta pestiään Heikkonen
työskenteli Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajana Ivalossa. Myös kenttäpäällikön töitään hän
tekee suurimmaksi osaksi Ivalosta
käsin, kiitos voimistuneen etätyökulttuurin. Reissupäiviä maakuntaan tulee
yksi tai kaksi viikkoa kohden.
”On hienoa, että asiantuntijatöitä
voi hoitaa näinkin syvältä maakunnasta. Korona-aika on vielä vauhdittanut
tätä työelämän digi- ja kulttuuriloikkaa.
Ehkä vuosi sitten tämäkään ei olisi ollut mahdollista”.
Annakaisa Heikkosen työnkuvaan
kuuluu alueellinen sidosryhmäyhteistyö, metsäsertifiointi ja Lapin alueen
metsänhoitoyhdistysten ja yhteismetsien edunvalvonta. Hän kulkee
metsänhoitoyhdistyksissä ja kenttäpäällikön tehtävänä on olla mukana
monissa alueellisissa työryhmissä tai
neuvottelukunnissa MTK:n edustaja-

Annakaisa Heikkonen tekee kenttäpäällikön tehtäviä pääasiassa Ivalosta
käsin, koska etätyöt ovat nykyään mahdollisia.
na. Monet niistä ovat yhteisiä tuottajapuolen kanssa.
Koulutukseltaan Heikkonen on
metsätalousinsinööri (YAMK). Ylempi
ammattikorkeakoulututkinto tuli alueidenkäytönsuunnittelusta. Pisin työura
hänellä on kertynyt Metsähallituksen
töistä metsätalouden tulosalueen tehtävissä, jotka sisälsivät muun muassa
metsä- ja maankäytön suunnittelua.
”Olin Metsähallituksessa mukana
Ylä-Lapin luonnonvarasuunnittelussa
ja Yli-Muonion maankäyttösuunnitelman teossa. Työ on ollut eri elinkeinojen yhteen sovittamista, sidosryhmätyötä, ja kompromissien hakemista.

Olin myös Inarin ja Utsjoen kunnan
ympäristötarkastajana ennen kuin menin pari vuotta sitten Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajaksi”, Heikkonen kertoo.
Annakaisa Heikkonen on ryhtynyt
innolla uuteen työhönsä. Taustasta
metsänhoitoyhdistyksen toimijana hän
uskoo olevan hyötyä sekä kentälle että
hänelle itselleen.
”Se, että metsänhoitoyhdistykset
ovat samaa ketjua MTK:n kanssa,
mahdollistaa esimerkiksi alueellisten
asioiden viemisen eteenpäin. Mielelläni olen tekemässä töitä koko kentän
eteen”, Heikkonen sanoo.

Maukasta ylämaankarjan lihaa suoraan kasvattajalta
Seuraa tilamme elämää:
Keskitalon Ylämaankarja
Instagram: keskitalon.ylamaankarja

Eija ja Teemu Nurmela, Ranua
p. 040 574 6732
keskitalon.ylamaankarja@gmail.com

Viljelijä voi osallistua kunnan päätöksentekoon
kilometriä.
”Valtuuston ja hallituksen kokoukseen kuluu pelkästään matkoihin puolitoista tuntia. Hankalahan se vähän on
sovittaa yhteen luottamustoimi, työ ja
perhe, mutta keväällä alettiin kokouksia pitämään etäyhteyksillä, joten nyt
aikaa säästyy huomattavasti”, Leinonen sanoo.

Simolainen maatalousyrittäjä Tuomo Leinonen lähti viime kuntavaalien alla ehdokkaaksi − ja pääsi läpi ensiyrittämällä. Kokemukset kuntavaikuttamisesta ovat olleet positiivisia. Nyt hän kannustaa
muitakin mukaan vaikuttamaan.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Edelliset kunnallisvaalit käytiin Suomessa huhtikuussa 2017. Seuraavat vaalit ovat jo ovella, ensi vuoden
keväällä. Tällä hetkellä ehdokkaiden
hankkiminen on täydessä vauhdissa.
Simolainen maatalousyrittäjä Tuomo
Leinonen laittoi nimensä viime kuntavaalien ehdokaslistaan, ja harkitsee
sen laittamista tälläkin kertaa.
”Viimeksi lähdin ehdokkaaksi, koska mielestäni sivukylien asiat meinaavat unohtua kuntapäätöksenteossa.
Myös maatalouden ääni pitää kuulua
vahvana”, Leinonen kertoo.
Heti ensimmäisellä kaudellaan hän
nousi sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi. Sen jälkeen paikka on vaihtunut Simon kunnanhallituksen jäsenyyteen. Kunnallisvaikuttaminen on

sujunut hyvin.
”Joskus virkamiehiä täytyy vain
muistuttaa, että ketkä kunnassa päättävät asioita”.
Maaseudun kuntapäättäjiä tarvitaan, sillä parhaat tiedot ja ymmärrys
maaseudun asioista on niillä, jotka
asuvat ja työskentelevät maaseudulla.
Etätyökulttuurin parantuessa koko
ajan ja sitä myötä etäyhteyksien käytön lisääntyessä on kuntapäätöksentekoon osallistuminen helpottunut
huomattavasti. Tuomo Leinoselle kotoa kuntakeskukseen on matkaa 58

Kunnan ruokahuolto, tieasiat, eläinlääkäripalvelut ja yrittäjyysasiat, niihin
kaikkiin on viljelijällä mahdollisuus vaikuttaa, kun on päättäjänä kunnanvaltuustossa.
Tuomo Leinonen sanoo, että valtuutetut ja muihin kunnalliselimiin kuuluvat perehdytetään päätöksenteon
kiemuroihin.
Vaalien jälkeen paikat jaetaan puolueiden menestyksen perusteella siten, että isoin puolue saa parhaat paikat.
”Selvää on, että lautakuntiin ja johtopaikoillekin tarvitaan viljelijöitä ja
nuoria. Vastuuta ei tarvitse pelätä, sillä
kyllä siellä opetetaan, mitä pitää tehdä ja annetaan palautetta”, Leinonen
kertoo.
Mitä enemmän viljelijäehdokkaita
on, sitä paremmat mahdollisuudet on
saada maaseudun ja maatalouden
ääni kuulumaan.
”Vaikuttamisen avaimet ovat meidän käsissämme”, Leinonen kannustaa.

Ota nämä MTK-asiat haltuusi:
Jäsenedut eli MTK Hankinnat: https://www.mtkhankinnat.fi/
Podcast #Maaltavastaajat: https://soundcloud.com/maaltavastaajat
Jäsenillat / tupaillat: Verkossa joka kuukauden ensimmäisenä torstaina
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