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Lähivakuutuksesta ja Tapiolasta syntyi LähiTapiola
LähiTapiolalla on vahva alueosaaminen
Sähkötarkastuskampanja haastaa maatilat

LÄHIVAKUUTUKSESTA JA TAPIOLASTA SYNTYI LÄHITAPIOLA
Lähivakuutuksen ja Tapiolan kesken tehty fuusio synnytti yhtiöryhmän, jonka nimeksi
valittiin yhtiöiden asiakkaiden ja henkilökunnan tekemien ehdotusten perusteella
LähiTapiola. Virallisesti uuden yhtiön toiminta alkoi vuoden 2013 alussa.
Alueyhtiömallinsa ansiosta LähiTapiola on vahva alueellinen toimija. Lapin toiminnan
lisäksi Suomessa on 19 LähiTapiola-ryhmän alueyhtiötä.

Asiakasta kohti
Uuden yhtiön toiminta on otettu Lapissa todella hyvin vastaan, kertoo LähiTapiolan
Lapin liiketoimintajohtaja Jukka Elkki.
”Kun mietitään yleistä maailmanmenoa, jossa palveluita jatkuvasti vain keskitetään,
niin me kuljemme eri suuntaan. Meidän suuntamme on asiakasta kohden. Viestimme
on, että toimimme Lapissa ja pysymme Lapissa”, Elkki sanoo.
LähiTapiolan myötä yhtiön palvelu on lisääntynyt ja parantunut. Toimipisteiden määrä kasvoi, kun Lähivakuutus ja Tapiola laittoivat hynttyyt yhteen.
”Meillä on enemmän ihmisiä tekemässä töitä asiakkaiden eteen kuin ennen fuusiota.
Pystymme täällä ottamaan vastaan lappilaisten toiveet”.

Tilakäynnit kuuluvat palveluun
Maatalousyrittäjille LähiTapiola tarjoaa palveluita laidasta laitaan pankkipalveluista vakuutuksiin. Luotot ja päivittäiset raha-asiat ovat hoidettavissa LähiTapiolan kautta.
Jukka Elkki korostaa, että yhtiö palvelee asiakkaansa
henkilökohtaisesti. Maatiloille tämä merkitsee maatalousasiantuntijoiden tuloa tilalle saakka.
”Maatalousasiantuntijat kiertävät lappilaistiloilla säännöllisesti huolenpitokäyntejä tekemässä. Mielestämme tilan
asioita ei voi hoitaa pelkästään puhelimitse, vaan asiantuntijan on tunnettava tila henkilökohtaisesti”, Elkki sanoo.
LähiTapiola jatkaa yhteistyötä MTK:n kanssa uutena yhtiönä, sillä yhteistyö sujui jo ennemminkin oikein hyvin.

LÄHITAPIOLALLA ON VAHVA ALUEOSAAMINEN
LähiTapiolan yksi suurimmista vahvuuksista on osaavat asiantuntijat, jotka toimivat
maaseutupalveluiden seassa kuin kotonaan.

Katso lähin asiantuntija ja ota yhteyttä!
Jenni Lammassaari (Kittilä, Muonio, Kolari, Enontekiö) p. 040-4161661.
Jouko Alatalo (Sodankylä, Inari) p. 040-7391045.
Olli-Pekka Lahti (Pello) p. 050-5616104.
Arto Kylmäniemi (Rovaniemi) p. 040-7216867.
Reino Keskitalo (Ylitornio) p. 050-3211112.
Jouko Jussila (Kemijärvi) p. 0400-195624.
Jarmo Palojärvi (Kemijärvi) p. 050-5123487.
Mikael Keinänen (Tornio) p. 0400-694766.
Merja Luomaranta (Kemi) p. 050-3694669.
Hannu Tryyki (Kemi) p. 0400-895246.
Aimo Kortesalmi (Ranua) p. 0400-221334.
Timo Posio (Posio) p. 050-5400906.

SÄHKÖTARKASTUSKAMPANJA HAASTAA MAATILAT
MTK:lla ja LähiTapiolalla on meneillään yhteinen sähkötarkastusten puolesta puhuva
kampanja. Lokakuun alussa alkanut kampanja on suunnattu maatiloille, sillä peräti
60–70 prosenttia maatiloilla syttyvistä tulipaloista saa alkunsa sähkölaitteista.
Sähkötarkastus tilataan LähiTapiolan kautta ja tarkastuksen tekee TUKESin eli
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastaja.
MTK:n ja LähiTapiolan jäsenyhteistyön pohjalta syntyneen kampanjan ansiosta
tarkastuksesta saa 150 euron alennuksen. Etu on voimassa toukokuun loppuun
saakka.
Reino Keskitalo on kampanjan ytimessä.
Kampanjaa
yhdessä MTK-Lapin kanssa luotsaava
LähiTapiolan riskienhallintapäällikkö Reino Keskitalo muistuttaa, että sähkötarkastaja
ei ole viranomainen, vaan hän on vakaa ammattilainen, joka pystyy konkreettisesti
parantamaan tilan turvallisuutta.
”Mahdollisista epäkohdista koituvia sanktioita ei tässä tarkastuksessa siis tarvitse pelätä”, Keskitalo sanoo.

Tarkastaja löytää vaaran paikat
Maatiloilla lämpötilat vaihtelevat ja pöly sekä koneiden tärinä rasittavat sähkölaitteita ja kytkentöjä. Vaaran paikkoja siis riittää.
”Usein ulkopuolinen näkee paremmin, mitä korjattavaa tilalla on. Tilalliset näkevät sähkölaitteet
ja mahdolliset viat koko ajan, ja silmä saattaa turtua niihin”, Reino Keskitalo sanoo.
Tarkastaja saattaa esimerkiksi kannustaa vaihtamaan navetan pölyiset halogeenilamput ledlamppuihin, jotka eivät kuumene niin pahasti.
”Halogeenilamput ovat yksi eniten navetoita sytyttäneitä sähkölaitteita”.
Sähkötarkastus on suositeltavaa tehdä viiden
vuoden välein. Tilan koosta riippuen tarkastus
maksaa 440–550 euroa. Toukokuun loppuun
saakka kestävän kampanjan aikana siitä saa siis
150 euroa alennusta.
”Ottakaa yhteyttä minuun, kun haluatte sähkötarkastuksen tilallenne”, Keskitalo sanoo.

