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Tuottajat ottavat liha-alaa vihdoin omiin käsiin Lapissa
Viime vuosi päättyi hyviin uutisiin siitä, että
Lapin alueelle nousee
niin uusi pienteurastamo
kuin lihankäsittelylaitoskin. Leivejoen Liha Oy:n
teurastamo Rovaniemen
Leipeellä aikoo jo tänä
keväänä teurastaa nautoja viikoittain. Meän Liha
Oy:n tilat Tervolan Louella ovat valmiina asiakkaita varten.
Auni Vääräniemi, teksti ja kuvat

T

uottajavetoiset
Leivejoen
Liha Oy ja Meän Liha Oy tekevät parhaillaan sitä, mitä on Lapissa odotettu jo pitkään. Yritykset
tuovat lappilaisten maataloustuottajien ulottuville mahdollisuuden
toimittaa eläimensä rahtityönä
pienteurastamoon. Sen jälkeen lihat saa käsiteltynä ja jalostettuna
omaan käyttöön tai suoramyyntiin.
”Teurastamoyritys ja lihanjalostusyritys eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan vahvoja yhteistyökumppaneita”, yrittäjät korostavat.
Meän Lihan osakkaat teurastuttavat omat nautansa Leivejoen
Lihalla ja Leivejoen Lihan asiakkaille tarjotaan lihanleikkuu-

Highlander-naudat ovat tärkeässä osassa uutta lihabuumia Lapissa.

ja

jalostustyöt Meän Lihalla.
Yritysten osakkaat ovat itsekin tuottajia. Leivejoen Lihan yrittäjät Riitta ja Esa Teerijoki vetävät maitotilaa ja kasvattavat
highlander-nautoja ja toinen omistajapariskunta Terttu ja Pentti Laurila kasvattaa lihanautoja.
Meän Lihan omistajista Sari ja
Ari-Pekka Juuso kasvattavat lihanautoja Pohjasenahon tilalla Torniossa. Pekka ja Ritva Mansikkasalo kasvattavat niin ikään lihanautoja
Koivusalon Angus –tilallaan Rovaniemellä. Satu ja Keijo Rantamaa
kasvattavat lampaita Tornion Könölässä sijaitsevalla sukutilallaan.
Myös muille tuottajille yri-

tykset
vakuuttavat
olevansa
joustavia
yhteistyökumppaneita niin rahtitoimituksissa kuin
muissa liha-alan kiemuroissa.
”Rahtityö on toiminnan yksi
tärkeimmistä osa-alueista ja se
palvelee nimenomaan lappilaista tuottajaa”, Esa Teerijoki kertoo.

M

olemmat yritykset korostavat, että yhteistyön avulla voidaan parantaa lappilaistuottajien asemaa ja tuotannon
kannattavuutta. Yhteistyö luo tiloille myös uusia itsenäisiä mahdollisuuksia lihan suoramyyntiin.
Yrittäjät kannustavat nyt muitakin tuottajia rohkeasti astu-

maan
ulos
mukavuusalueiltaan ja kokeilemaan itsenäistä
myyntija
markkinointityötä.
”Tilat voivat vaikka kokeilla suoramyyntiä muutamalla naudalla, kun teurastus ja lihankäsittely
ovat tuottajien omissa käsissä”,

Pekka Mansikkasalo ehdottaa.
”Uskomme sekä lihankäsittelylaitoksen
että
pienteurastamon toiminnan tuovan positiivista näkyvyyttä lappilaiselle
lihatuotannolle, eli että Lapissa
on muutakin lähilihaa kuin poro”.

V

iimeisimpänä ja ehkä tärkeimpänä
ajatuksena
Leivejoen Lihalla ja Meän Lihalla on eläinten paras mahdollinen kohtelu. Se alkaa hyvästä kasvatuksesta ja päättyy
mahdollisimman hyvään loppuun.

Leivejoen Liha Oy:n omistajat ovat maatalousyrittäjäpariskunnat Esa ja Riitta Teerijoki sekä Terttu ja Pentti Laurila (puuttuu kuvasta). Mukana on myös Erkki
Teerijoki. Leivejoen Liha teurastaa nautoja, lampaita
ja hevosia ja tekee lihanleikkuuta.

Meän Liha Oy:n takana on kolme maatalousyrittäjäpariskuntaa eli Keijo ja Satu Rantamaa, Ari-Pekka ja Sari
Juuso sekä Ritva ja Pekka Mansikkasalo. Lihankäsittelylaitoksen tilat sijaitsevat Tervolan Louella Ammattiopiston Lappian tiloissa.

Nettisivut: www.leivejoen.fi

Nettisivut: www.meanliha.fi

Välitä viljelijästä! -hanke on käynnissä myös Lapissa
Vuoden 2017 ajan käynnissä oleva Melan Välitä
viljelijästä -projekti auttaa
henkilökohtaisesti
viljelijöitä, jotka toivovat
apua jaksamiseensa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

V

iljelijät saavat nyt matalan
kynnyksen apua uupumuksesta ja muista haastavista maatilan
arjen asioista selviämiseen Melan
Välitä viljelijästä -projektin kautta.
Projektin
työntekijänä
Pohjois-Suomessa
tammikuussa
aloittanut Eija Tammela tarjoaa
maksutonta keskusteluapua sitä

tarvitseville sekä toimii ensiapuna jaksamiseen, hyvinvointiin ja
talouteen liittyvissä haasteissa.
Hän myös välittää tietoa eri
tahoista, jotka ovat auttamassa maatalousyrittäjiä ja ohjaa
tarvittaessa
eteenpäin
asiantuntija-avun äärelle. Eijan toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

V

älitä viljelijästä -projektissa
avun saamisen kynnys on
tehty hyvin matalaksi, joten enää
ei kenenkään tarvitse jäädä yksin vaikeiden asioiden kanssa.
Avun saaminen alkaakin yhteydenotosta Eija Tammelaan. Eniten yhteydenottoja hän on tähän

mennessä saanut Pohjois-Pohjanmaalta. Eija kannustaa myös lappilaisia ottamaan rohkeasti yhteyttä.
”Kriisin ei tarvitse olla syvä ja
toivoton monttu, sillä kriisi on hyvin laaja käsite. Voi olla, että pieni tuuppaaminen riittääkin löytämään tien eteenpäin”, Eija sanoo.
”Palaute on ollut älyttömän hyvää. Tilakäynnit koetaan hyvänä
asiana. Siinä saa purkaa mieltään
ja ulkopuolisen kanssa pohtia, mitä
voisi tehdä tílanteen auttamiseksi”.
Ota yhteyttä:
eija.tammela@mela.fi
p. 050 3318973

Pääkirjoitus: Kylässä

Nyt se tapahtui. Istuva
presidentti käytti mahdollisuutensa hyväkseen ja
kätteli minua. Ei tullut välähdyksiä linnanjuhlista,
pitkistä kättelyjonoista,
vaan tuntuma pehmeästä kädestä, tärkeää työtä
tekevästä valtionpäämiehestä.

T

ervolan kunnan 150-vuotisjuhla sai Tasavallan presidentti Sauli Niinistön vaimoineen valitsemaan Tervolan Lapin
maakuntakohteekseen
Inarin
lisäksi. Itsenäisyyden 100-vuo-

tisjuhlavuotena presidentti on ottanut pääteemakseen vierailla
Suomen jokaisessa maakunnassa.
Voiko olla parempaa vastaanottoa kuin että kolmasosa kuntalaisista oli hurraamassa purevassa viimassa presidenttiparin
tuloa! Kaikista positiivisista ajatuksista huolimatta rocktähtimäiset kysymykset esimerkiksi siitä,
oletteko onnellisia, olisivat voinut
jäädä kysymättä. Mitähän olisi
maamme päämies miettinyt siitä, jos olisimme kirkkaalla yhteisäänellä huutaneet ettemme ole?
Parantuneista luvuista huolimatta työttömyys painaa, koko

MTK-Lapin johtokunta vuonna 2017

Lappia koskeva muuttopako ja se,
millä tavalla kuntalaisten palvelut
pystytään turvaamaan painavat
mieltä. Ambulanssi neljässä minuutissa paikalle on valtaosalle
lappilaisista kaukainen haavekuva.

M

aakuntavierailun vaikutus
on siinä, että meidät on
huomioitu. Tämä keskimääräisesti nuorehko pariskunta toi meille positiivista energiaa varsinkin
kun toinen maakuntakohteista
oli maaseutuyritys (lammastila).
Mutta toivottavasti presidenttipariskunnalle automatkalla Inarista Tervolaan valkeni, että naapuri ei täällä aina välttämättä ole
kävelymatkan päässä. Etäisyys
on usein vain hidaste, mutta palveluiden tuottaminen kansalaisille
tasapuolisesti ympäri Suomea samalla hinnalla on lähinnä utopiaa.
Presidentin uudelleen käytiä
odotellessa,
MTK-Lapin puheenjohtaja

Juhani Lampela
Johtokunnan ja yhdistysten
toimijoiden yhteystiedot löydät
MTK-Lapin nettisivuilta:
www.mtk.fi/lappi/yhteystiedot

Tervetuloa MTK-yhdistysten kokouksiin!
Yhdistys		Päivä		Pvm		Kello		Paikka
Itä-Lappi		pe		17.3.		11.00		Rajakievari, Salla
Ylitornio		ma		20.3.		11.00		Karemajat
Tornio			ke		22.3.		11.00		Valtuustosali
Kolari			pe		24.3.		11.00		Seurakuntakoti
Alakemijoki		ma		27.3.		11.00		Tervolan kunnantalo
Pello			pe		31.3.		11.00		Ravintola Granni
Sodankylä		ma		3.4.		11.00		Selman Pirtti
Inari-Utsjoki		ti		4.4.		12.00		Ivalon paloasema
Ranua			ke		5.4.		11.00		Valtuustosali
Simo			ma		10.4.		11.00		Kunnantalo
Posio			ti		18.4.		11.00		Valtuustosali
Rovaniemi		ke		19.4.		11.00		Tirolisali
Tunturi-Lappi		ma		24.4.		12.00		Hetan Osuuspanki
MTK-Lappi		to		27.4.		11:00		Kätkävaarantie 69, Loue
Tuottajayhdistysten kokouksissa käsitellään sääntöjen 10 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat; mm.
hyväksytään toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2016 sekä keskustellaan maatalouspolitiikan ja maaseudun ajankohtaisista kysymyksistä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
Katso ajankohtaiset tiedot kokouksista nettisivuilta www.mtk.fi/liitot/lappi
Kokousilmoitukset julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuudessa
aina kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.

Jäsenetu:
Asianajotoimisto Juntura Oy
tarjoaa MTK jäsenille jäsenetuhintaan oikeudellisia
asiantuntijapalveluja.
Puhelinneuvonta ja alkutapaaminen ovat maksuttomia.
ASIANAJOTOIMISTO
JUNTURA OY
Pekankatu 4 B, Rovaniemi
www.juntura.eu
Puh. 0400 975 775

Kuntavaalit ovat
huhtikuussa!

Lapin Manujen
Kevätrieha ja
MTK 1 Seminaari!

Kuntavaalit ovat jo ovella!
Vaalipäivä on 9.4. ja ennakkoäänestys 29.3.-4.4.

Lapin Manujen Kevätrieha on
Levillä 20.-22. huhtikuuta.
MTK:n 100-vuotisjuhlaan liittyvä MTK 1 seminaari on torstainaja perjantaina osa riehaa.
Ilmoittaudu seminaariin:

Käy tutustumassa MTK:n
kuntavaaliteemoihin:
www.mtk.fi/kuntavaalit
Somessa liikkuessa muista
#paikalliseteväät

Päätoimittaja:

https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/MTK_1_Juhlaseminaari_Levi_1781

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

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

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

