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Kari Salmela on välittävän vakuutusyhtiön ohjastaja
LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela ymmärtää maataloustuottajien työn haasteet.
Salmela kävi tutustumassa Matin tilan arkeen Pellon Turtolassa
ja juttelemassa siitä, millä tavalla vakuutusyhtiö kulkee tuottajan rinnalla hallitsemassa maatilan riskejä.
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi
Vakuutusyhtiöiden keskinäinen kilpailu asiakkaista on kovaa. LähiTapiola on pärjännyt tässä kilpailussa hyvin,
kertoo LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela.
”On tutkittu, että meidän asiakkaillamme on vähiten halukkuutta vaihtaa
vakuutusyhtiötä. Maatilavakuutuksemme ovat toimivia, sillä lähes jokaisella
viljelijällä on ainakin jokin vakuutus LähiTapiolassa”.
Kokenut toimitusjohtaja
Salmela aloitti toimitusjohtajan työt
tämän vuoden alussa. Sitä ennen hän
oli 18 vuotta pankkipuolella esimerkiksi yrityspankinjohtajana. Ennen pankkiuraa hän työskenteli vakuutuspuolella. Pankki- ja vakuutusala eroavat
toisistaan monella tapaa.
”Pankki katsoo enemmän papereita, vakuutusyhtiö puolestaan päivittäistä tekemistä. LähiTapiola kulkee
viljelijän rinnalla ja on mukana hallitsemassa maatilan riskejä”.
Kari Salmela vakuuttaa tietävänsä,
mitä haasteita viljelijöillä on ollut kan-

LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela pääsi tutustumaan lappilaistilan lehmiin. Työhaalarit ovat hänelle tutut hevosharrastuksen ansiosta.

nattavuuden kanssa. Käytännössä
hän on tutustunut sikaloihin ja nykyaikaisiin navetoihin. Tallihaalarit ovat
päällä säännöllisesti pitkään jatkuneen
hevosharrastuksen takia.
Hän pääsi LähiTapiolan asiakkuusjohtaja Reino Keskitalon mukana tutustumaan maatilan arkeen Matin tilalla Pellon Turtolassa.
Samalla Salmela keskusteli LähiTapiola Lapin hallintoneuvostoon kuuluvan Markku Matin kanssa siitä, miten
viljelijät voivat vaikuttaa hallinnossa ja
miten LähiTapiolan vakuutuspalvelut
toimivat.
Kolme kertaa vuodessa kokoontuvan hallintoneuvoston tehtävänä on
valita hallitus ja valvoa hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön

hallintoa.
Hallintoneuvostossa on edustajia
monelta eri ammattialalta, ja Markku
Matin mielestä on tärkeää, että viljelijöillä on edustajansa siellä.
”Siellä pystyy kyllä hyvin viemään
viljelijöiden asioita eteenpäin. Voi esimerkiksi kertoa, millä tavalla vakuutusyhtiö voi markkinoida meille vakuutuksia”.
Kilpailuttaminen teettää töitä
Markku Matti on LähiTapiolan asiakkaana tyytyväinen siihen palveluun,
jota yhtiö tarjoaa. Matin tilalla ei ole
sen vuoksi nähty tarvetta kilpailuttaa
vakuutuksia.
”Kilpailuttaminen on varmasti jär-

kevää, mutta se teettää paljon töitä.
Paljon vähemmällä stressillä pääsee,
kun pysyy LähiTapiolassa ja sama tuttu Reino tekee vakuutusasiat”, Markku
Matti kertoo.
Yhteistyö MTK-Lapin kanssa sujuu
Kari Salmela sanoo jo huomanneensa, että myös Reino Keskitalon
ja MTK-Lapin yhteistyö sujuu hyvin.
MTK-toimintaan Salmela aikoo perehtyä itsekin lisää.
”Tiloille on tärkeää, että vakuutusedustajalla on silmää maatilaympäristölle. Kun kiertää paljon, näkee
monet riskinpaikat eri silmin kuin päivittäin maatilalla työskentelevät”, Salmela summaa.

Pääkirjoitus: Kuulostaako vapaan lehmän maito hyvältä?
Kyllä minä niin mieleni pahoitin.
Ai mistäkö? No siitä, että
joku toinen pahoitti mielensä.
Nimittäin siitä, että Valio päätti
ryhtyä keräämään ja myymään
vapaan lehmän maitoa.
Vapaan lehmän maito tarkoittaa tässä tapauksessa maitoa, joka on tuotettu pihattonavetassa.
Valio ei maksa lisää pihatossa tuotetusta maidosta, vaan mahdollinen
saatu hyöty tulee myös parsinavetassa tuotetulle maidolle.
Tarkastellaan asiaa kuluttajan näkökulmasta. Osa kuluttajista on entistä
tietoisempia. Heille tuotannon eettisyys on tärkeä valinnan peruste.
Mutta valitettavasti suurelle osalle
merkitsee vain hinta. Siksi mielikuvamarkkinointi on tärkeää.
Vapaan lehmän maito, kuulostaako
paremmalta?
Korostan tässä vielä, että minun silmissäni parsinavetassa tuotettu maito
on ihan yhtä eettistä, kuin pihatossakin
tuotettu maito.
On huonoja pihattoja ja hyviä parsi-

navetoita ja päinvastoin.
Mutta se kuluttaja ja kauppa. Olisiko
maitosektorin nyt kerrankin syytä olla
itse asian edelläkävijä?
Ennustan, ettei mene enää kauaa,
kun jokin kauppaketju päättää olla ostamatta ja myymättä parsinavetoissa
tuotettua maitoa.
Silloin asia ei ole enää meidän käsissämme ja hallinnassamme.

Siksi uskallankin ehdottaa, että
koko maitosektori ottaa tavoitteekseen
vapaan lehmän maidon, riittävän pitkällä siirtymäajalla tietenkin, ja julistaa
asian itse ennen kauppaa.
Syksyisin terveisin,

Marko Repo
MTK-Lapin puheenjohtaja

Läänineläinlääkäri Ulla Rikula: ”Ihmisen hyvinvoinnista
huolehtiminen on parasta eläinsuojelua

Läänineläinlääkäri Ulla Rikula iloitsee jokaisesta lehmästä, joka pääsee laiduntamaan tai jaloittelemaan. Hän kannustaa tuottajia panostamaan tällä tavoin karjansa hyvinvointiin.

Viime vuoden loppupuolella Lapissa työnsä aloittanut läänineläinlääkäri Ulla Rikula ei halua
olla pelkkä papereiden takana
oleva valvoja, vaan neuvova ja
tukeva yhteistyökumppani.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Jos eläinsuojelulainsäädännön minimivaatimukset toteutuisivat aina ja
kaikkialla, eläinten asiat olisivat hyvin,
pohtii Lapin aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Ulla Rikula.
”Eläinten hyvinvoinnissa on paikoin
parantamisen varaa, toisaalta monissa paikoissa minimivaatimukset ylittyvät reippaasti. Positiivista on se, että
eläinten hyvinvointiin halutaan panostaa. Valvojakin on iloinen, kun asiat
ovat kunnossa”.
Eläinlääkärin kokemuksella Rikula
on huomannut, että uupumus heijastuu eläintenpitoon, oli kysymys lemmi-

kistä tai tuotantoeläimestä.
”Totta kai eläimen hyvinvointi on kytköksissä hoitajansa hyvinvointiin. Kun
hän voi hyvin, on eläimistä huolehtiminen hyvällä mallilla. Meidän näkökulmastamme eläimen etu on ykkönen,
mutta ihmisen hyvinvoinnista huolehtiminen on parasta eläinsuojelua”.
Muutto Lappiin oli hyvä ratkaisu
Ulla Rikula aloitti Lapin aluehallintoviraston läänineläinlääkärin virassa
joulukuussa 2018, kun pitkään palvellut Harri Rinne jäi eläkkeelle.
Ennen läänineläinlääkärin töitä
Rikulalla oli pitkä ura valtion eläintieteellisen laboratoriossa Kuopiossa,
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksessa ja Evirassa Helsingissä.
Viimeisimmät tehtävät ennen Lappiin siirtymistä olivat sorkkaeläinten ja
erityisesti märehtijöiden virustautien
parissa.

”Pitkän mietinnän tuloksena päätimme mieheni kanssa, että elämää
on muuallakin kuin Helsingissä. Olen
syntynyt Rovaniemellä ja käynyt lukion täällä, joten jalansijaa löytyy. Tein
Lapissa myös harjoittelua keinosiementäjänä ja eläinlääkäripraktiikassa
tuurauksia Rovaniemen maalaiskunnassa. Olemme viihtyneet täällä älyttömän hyvin”, Rikula kertoo.
Rikulan työpiste sijaitsee Rovaniemellä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu
eläinten hyvinvointiasioiden valvonnat,
joten kuntien valvontaeläinlääkärit toimittavat eläinsuojelutarkastusten raportit Ulla Rikulan tarkastettavaksi.
”Akuuteissa eläinsuojelutapauksissa tulisi aina ensisijaisesti ottaa yhteyttä valvontaa tekevään kunnaneläinlääkäriin”.
Rikula on saanut kollegoiltaan hyviä neuvoja ja kannustusta siihen, että
läänineläinlääkäri voi tehdä muutakin

kuin vain lähetellä papereita.
”Olen tarvittaessa pyrkinyt olemaan
tiloihin yhteydessä, jos eläinten hyvinvoinnissa on parannettavaa. On tärkeää, että syntyy oikea yhteys, eikä
läänineläinlääkäri ole vain nimi papereissa”.
Perusasioiden äärellä
Täydentävien ehtojen valvonnassa
katsotaan, että lainsäädännön minimivaatimukset täyttyvät.
Perusasioita ovat ruoka, juoma,
säänsuoja ja se, että sairaalle tai
loukkaantuneelle eläimelle hankitaan
ajoissa hoitoa.

Eläinten hyvinvoinnissa on myös
eläinlajikohtaisia vaatimuksia, esimerkiksi parsinavetoissa elävillä lehmillä
ja hiehoilla laiduntaminen tai jaloittelu.
”Lainsäädännön tavoitteena on
edistää hyvinvointia ja taata, että eläin
voi toteuttaa itseään. Lehmä on laiduntaja. Olisi hienoa, jos pihattolehmillekin tarjottaisiin mahdollisuus ulkoiluun
ja jaloitteluun, vaikka se ei lakisääteistä olekaan”, Rikula kannustaa.
Hoito lähtee sorkista
Läänineläinlääkärit tekevät myös
täydentävien ehtojen vaatimusten valvontaa ja varsinaista eläinsuojeluval-

vontaa, jossa tarkastellaan vain eläinten hyvinvointia.
Valvonnat perustuvat Ruokaviraston tekemään satunnaiseen ja kohdennettuun otantaan.
Tuotantoeläinten hyvinvointiin kuuluvat laiduntamisen lisäksi esimerkiksi
säännöllinen sorkkahoito, vasikoiden
asianmukainen nupouttaminen ja lampaiden säännöllinen keritseminen.
Sorkkaterveyden merkitystä lehmien hyvinvoinnissa ei voi mitenkään
sivuuttaa.
”Syvä toive on, että sorkanhoitajia
on Lapissa hyvin saatavilla myös tulevaisuudessa”.

Tervetuloa Lapin Maaseutugaalaan!

MTK-nuorten valiokuntaan!

MTK-Lappi, ProAgria Lappi ja Mela
järjestävät tänäkin vuonna

MTK:n nuorten valiokuntaan valitaan kuusi MTK-liittojen nuorta (alle 35-v) edustajaa ja yksi MHY:n edustaja.

Lapin Maaseutugaalan!

Nyt on jälleen valintojen aika. Mikäli olet
yhteistyökykyinen, uuden oppimisesta
kiinnostunut, valmis ajamaan jokaisen
pohjoissuomalaisen asiaa ja haluat kehittää itseäsi, voi tämä olla juuri sinun paikkasi.

Juhlava ja viihdyttävä Maaseutugaala
pidetään perjantaina 22. marraskuuta Torniossa Ammattiopisto Lappialla. Ruokailu alkaa kello 19.30.
Ohjelmassa on myös tanssit!

Kysy tarkempia tietoja tehtävästä edelliseltä lappilaisvaliokuntalaiselta Aino Kurtilta p. 050 523 8723. Ilmoittaudu ehdolle
soittamalla MTK-Lapin toiminnanjohtaja
Kaija Kinnuselle p. 0400 397 336.

Ilmoittaudu ajoissa juhlaan, sillä viime vuonna kaikki halukkaat eivät
saaneet paikkaa.
Maaseutugaalaan
ilmoittaudutaan
linkin kautta. Linkki ilmoitetaan
MTK-Lapin nettisivuilla.
Ilmoittautuminen avautuu 24. syyskuuta ja jatkuu, kunnes 260 paikkaa
on täynnä.
Tarkemmat ohjeet paikasta ja aikataulusta tulevat ilmoittautumisen yhteydessä. Pukukoodina on juhlava
pukeutuminen.

Kerätkää porukkaa mukaan ja lähtekää gaalailemaan!
Juhlaterveisin,

MTK-Lappi, ProAgria Lappi, Mela

Valmistaudu kertomaan, miksi juuri sinun
tulisi saada tämä paikka, toimitko luottamustehtävissä, pystytkö osallistumaan 4-9
kertaa vuodessa kokouksiin ja muihin vaikuttamistilaisuuksiin sekä mitä juuri sinä
haluat viedä valiokunnassa eteenpäin.
Lapin ehdokkaan tehtävään nimeää
MTK-Lapin johtokunta ja lopullisen vahvistuksen valinnalle antaa MTK:n valtuuskunta marraskuun lopulla.

Päätoimittaja:

Kaija Kinnunen
p. 0400 397 336
kaija.kinnunen@mtk.fi

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

p. 040 577 9186
auni.vaaraniemi@elisanet.fi

