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Vanha vuosi pian takana, uusi odottaa jo edessä
MTK-Lapin tämän vuoden virallinen joulutervehdys päätettiin
kirjaimellisesti koota jäsenten
näkyville. Mitä uutta siis on ensi
vuodelle luvassa?
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
MTK-Lappi sai loppuvuodesta keskusliitolta käyttöönsä peräkärryllisen
esittelymateriaalia. Samanlainen esittelykokonaisuus löytyy nyt jokaisesta
tuottajaliitosta ja on liiton lisäksi tuottajayhdisten käytössä.
MTK-Lapin peräkärry sisältöineen
on sijoitettu Tervolaan, josta yhdistykset voivat sitä hakea käyttöönsä.
Materiaali soveltuu näyttelyihin,
messuille ja muihin tapahtumiin vallan
mainiosti.
Kärry on tukevaa kotimaista Juhta-laatua. Esittelymateriaali käsittää
suuren ja helposti koottavan teltan,
pöydän ja kaksi tuolia sekä kolmenlaista huomiomateriaalia (katso kuva).
Nostimme teltan pystyyn marraskuun puolessa välissä neljän hengen
voimin. Pystytys sujui kivutta ja yllättävän nopeasti. Jokaiseen työvaiheeseen löytyi selkeät vinkit mukana olevasta kuvitetusta ohjevihkosta.
Lopuksi kuvasimme aidon joulupukin kotituottajaliittonsa teltan alla.
MTK-Lappi toivottaa teille kaikille
hyvää joulua ja menestystä tulevalle
vuodelle 2019!

Katseet pienkuormaajiin ja välkkyviin loisteputkiin
LähiTapiola kampanjoi turvallisemman maatilan puolesta
hyvittämällä loisteputkien turvasytyttimiä ja tarkastamalla
pienkuormaajia tilakäyntien yhteydessä. Tänä vuonna LähiTapiolan yhteistyökumppani Avant
on kantanut kortensa kekoon
pienkuormaajia huoltoon kutsumalla.

koneet. Kesällä tutkimustuloksia käytiin läpi Avant Teknon kanssa.
”Jo heinäkuussa Avant päätti lähettää kutsukirjeen ilmaishuoltoon kaikille
viidelletuhannelle heidän asiakasrekisterissään oleville riskialttiiden konetyyppien omistajille, jotta paloriski
saadaan poistettua”, Keskitalo sanoo.
Avant Tekno pyrkii tavoittamaan

ta säilytyspaikasta annetaan vinkkejä.
”Pienkuormaajan tulee olla tilassa,
jossa seinä kestää tulipalon 30 minuutin ajan ennen leviämistä. Useimmiten
ja valitettavasti pienkuormaajaa säilytetään yhä eniten navetan sisällä”.
LähiTapiola on kampanjoinut myös
loisteputkien turvasytyttimiä jakamalla.
Enää turvasytyttimiä ei jaeta, mutta nii-

Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Suomessa viime aikoina muutaman
miljoonanluokan suurpalon ja useiden
kymmenien pienempien alkupalojen
syyksi on selvinnyt pienkuormaajien
sähkölaitteistoista lähteneet palot.
Pienkuormaajat ovat maatilan joka
paikan höyliä ja työjuhtia, joiden sähköjohtimien eristeet voivat kovassa
käytössä puhki kuluessaan aiheuttaa
oikosulun koneen sähköjärjestelmässä.
Toinen murheenkryyni pienkuormaajassa on päävirtakytkin, joka vikaantuessaan pitää vaihtaa, ei ohittaa.
Päävirtakytkimen sähköinen vikaantumismekanismi on sellainen, että kuormaajan päävirta jää päälle, vaikka se
kytketään OFF-asentoon tai sitten kytkin ei yhdistä ollenkaan.
Eristeiden ja päävirtakytkimen vioittumisten yhdistäminen navettapaloihin
on pystytty tekemään keväällä 2018
käynnistyneen tarkemman selvitystyön ansiosta.
”Siinä LähiTapiolan vakuutustutkijat
ja ulkopuoliset Tukesin valtuuttamat
sähköpalotutkijat tarkastelivat konepalojen syttymissyistä”, LähiTapiolan
asiakkuusjohtaja Reino Keskitalo
kertoo.
Keskitalon mukaan tarkastelut
osoittivat, että useimpien palojen osallisena oli suuren markkinaosuuden
vuoksi Avant Teknon pienkuormaaja-

LähiTapiolan asiakkuusjohtaja tarkasti tilakäynnillä Juhani Lampelan pienkuormaajan (se ei ole Avantti). Moitteita kunnosta ei juurikaan tullut.
myös ne Avant-koneiden omistajat,
jotka eivät ole jostain syystä heidän
asiakasrekisterissään ja lupaa vastavan ilmaishuoltopaketin heidän koneilleen.
Huoltokutsua on jaettu myös Facebookin Maajussit-ryhmässä.
”Huoltokampanja on mittava, koska ilmaishuollon piirin kuuluvat koneet
jo 1990-luvulta alkaen vuoteen 2017
asti”, Reino Keskitalo sanoo. ”On toivottavaa, että muutkin yritykset ryhtyisivät vastaavaan kampanjaan”.
LähiTapiola tarkastelee maatilakäynneillä nyt myös pienkuormaajien
kuntoa, niiden säilytyspaikkaa ja puhtautta. Viallisista päävirtakytkimistä
nuhdellaan asianmukaisesti ja oikeas-

den hankintahinnat hyvitetään kuittia
vastaan LähiTapiolan asiakkaille.
Toiveena on, että näin turvasytyttimet päätyvät entistä nopeammin paikalleen.
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Pääkirjoitus: Pidetään viljelijäveljistä ja -sisarista huolta
Muistan joskus olleen puhetta
sadan hehtaarin yksinäisyydestä. Liekö sitä enää olemassa, sillä tuntuu, että paikoin se on jo
kahdensadan hehtaarin yksinäisyys tai vielä pahempaa, sadan
kilometrin yksinäisyys.
Niin harvaksi on tilaverkkomme Lapin selkosilla paikoin mennyt. On kyliä,
joissa on enää yksi toimiva tila tai sitten se viimeinenkin on jo sammuttanut
valot.
Tämäkin takia on äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolta myös viljelijäveljistämme ja -sisaristamme.
Tuottajajärjestömme tulee olla myös
mukana järjestämässä tapahtumia,
joissa viljelijät voivat kokea yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Osallistukaa näihin tapahtumiin ja
napatkaa mukaan myös se naapurin
Pertti tai Liisa, jotka eivät muuten sieltä kotoa lähde minnekään.
Marraskuun lopulla valmistauduimme historian ensimmäiseen Lapin
Maaseutugaalaan. Tapahtuma kokosi

eri puolilta Lappia yhteen lähes parisataa tuottajaa, vaikuttajaa ja yhteistyökumppania.
Myös MTK-Lappi oli mukana järjestelyistä. Toivottavasti tästä hyvin
sujuneesta tapahtumasta muodostuu
perinne ja saamme tulevinakin vuo-

sina juhlia lappilaista maataloutta ja
maaseutua hienossa ja juhlavassa tapahtumassa.
MTK-Lapin puheenjohtaja

Marko Repo

Yhdistystoiminta sinnittelee somemaailman rinnalla
Tuottajayhdistykset
pohtivat
kuumeisesti tapoja pitää toimintaa ja yhteisöllisyyttä yllä.
Huhut yhdistystoiminnan kuolemasta ovat ennenaikaisia, sillä siellä ne
tuottajayhdistykset edelleen toimivat
Lapissakin, Torniosta Utsjoelle saakka.
Tornion syyskokouksessa käytiin
laaja keskustelu niin tulevista tapahtumista, viljelijäväestön ikärakenteesta
kuin myös somemaailman viehätyksestä yhdistystoiminnan kustannuksella.
Todettiin, että ihmiskontaktia ei voita mikään, ja että kokouksissakin kannattaisi käydä somesta tuulettumassa.

Johannes Mäkitaavola sekä Valde ja Iikka Juntti kokouksen tiimellyksessä.

Lapin Maaseutugaala lunasti vieraiden odotukset
Marraskuun loppupuolella järjestettiin Lapin ensimmäinen Maaseutugaala. Väkeä tuli paikalle runsaasti. Ruuan ja virvokkeiden äärellä vaihdettiin kuulumisia. Gaalassa nostatettiin viljelijöiden ammattiylpeyttä ja annettiin tunnustusta ruuan alkutuotannolle.
salin pöydät olivat kuin Amerikan laivan parhaassa ravintolassa.
Yhteistyökumppanit pääsivät esille ennen illallista, kun vieraat alkoivat
saapua paikanpäälle. Keskustelu bulevardimaisella käytävällä virtasi vuolaasti, harvoin kun yhteen enää kokoonnutaan.
Tilaisuuden alusta loppuun saakka
juonsivat ProAgria Lapin toimitusjohtaja Johannes Vallivaara ja Melan asiamies Jarno Ronkainen.

Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi

Juhlapuheen pitänyt Lapin liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Markus
Lohi muistutti, että saamme olla, ja
meidän pitää olla ylpeitä lappilaisesta
tuotannosta, lappilaisista tuottajuudesta ja maaseutuyrittäjyydestä.
”Suomi ja erityisesti Lappi ja me lappilaiset elämme luonnossa ja luonnos-

Lapin Maaseutugaala oli yhteisponnistus, jossa MTK-Lappi, ProAgria
Lappi ja Mela löivät voimansa yhteen
tapahtuman järjestelyissä.
Tilaisuutta tuki rahallisesti kaikkiaan
18 yhteistyökumppania, jotka mahdollistivat gaalan järjestämisen viljelijöille.
Gaalan puitteet olivat juhlavat ja
ainutlaatuiset. Juhla järjestettiin pian
avattavassa Grand Hotel Mustaparrassa, joka rakentuu Tornioon entisen
Yhteislyseon lukion tiloihin.
Tilat olivat gaalaa varten yhden illan
auki, eikä juuri mistään huomannut,
että remontti muualla tiloissa on vielä
käynnissä.
Juhlatilaa valaisivat kattokruunut ja

Järjestäjistä Melan Jarno Ronkainen
ja Eija Tammela.
ta. Mitatusti maailman puhtain ilma ja
erilaiset luonnonvaramme ovat suurin
tulevaisuutemme mahdollisuus ja voi-

mavara”.
”Minulla on ollut tapana sanoa, että
työkseenhän voi tehdä mitä vaan, mutta syöminen on pääelinkeino kaikilla.
Lapissa siis kaikki elinkeinot nojaavat
viime kädessä maatalouteen”, Lohi
painotti.
Illallisella syötiin maittavaa jouluruokaa. Sen jälkeen järjestäjät ja yhteistyökumppanit muistivat ja palkitsivat
haluamiaan tahoja.
Tanssien jälkeen väki suuntasi jälleen kotiinsa, toivottavasti yhtä hienoa
kokemusta rikkaampana.

Lista palkituista ja Maaseutugaalan
sponsoreista löytyy MTK-Lapin nettisivuilta.
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