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”Huoli ruuantuotannosta ja tiloista on yhteinen”
MTK-Lapin johtokunnassa vuoden 2022 alussa aloittanut Eija
Nurmela uskoo yhteistyöhön ja
vaikuttamiseen. Johtokunnassa
hänen vastuullaan ovat luomu-,
emolehmä- ja tilamyyntikysymykset.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Ranualainen luomutuottaja Eija Nurmela katselee lumisen tarhan ylämaankarjan lehmiään koettaen löytää
sen yksilön, joka rakastaa harjaamista
ja rapsutusta, eikä hätkähdä kameraa
tai ei niin tuttuja tuoksuja laitumella.
Ollaan Ranuan Putkivaarassa, ja
pakkasta on lähemmäs parikymmentä astetta, mutta Keskitalon ylämaankarja -tilan pörröturkkiset eläimet eivät
näytä olevan siitä moksiskaan.
”Nämä ovat ulkona ympäri vuoden.
Niille on suojatkin, mutta harvoin eläimet niihin hakeutuvat”, Nurmela kertoo.
Mimmi-lehmä tulee Nurmelan hoidettavaksi ja nauttii talviauringon
paistaessa reippaasta harjauksesta.
Nurmelalla on aina aikaa käsitellä nautojaan, vaikka töitä ja luottamustoimia
on paljon.
Vuoden 2022 alussa hän aloitti MTK-Lapin johtokunnan jäsenenä
vastuualueinaan luomutuotanto, emolehmät ja tilamyynti.
”Ryhdyin johtokuntatyöhön positiivisin mielin. Olen aina tykännyt kertoa
mielipiteitäni ja vaikuttaa, joten tässä

Eija Nurmela kasvattaa ylämaankarjaa Ranuan Putkivaarassa.
on nyt näytön paikka”, Nurmela sanoo.
MTK-Lapin johtokuntatyön lisäksi
Nurmela on MTK-Ranuan sekä paikallisen metsästysseuran ja tiehoitokunnan sihteeri.
Viime syksynä hän myös pääsi Pohjolan Osuuspankin edustajistoon. Koulutukseltaan hän on agrologi (AMK) ja
luonnonvaratuottaja.

”Olin valmistumisen jälkeen kaksitoista vuotta Ranuan meijerillä (nyk.
Arla Pohjois-Suomi) neuvonta-agrologina. Kuusi vuotta sitten ryhdyin
kokopäiväiseksi yrittäjäksi. Kaikki liha
myydään nyt tilanmyyntinä suoraan
kuluttajille. Lisäksi hoidamme metsiä
ja myymme polttopuuta sekä teemme
pienimuotoista koneurakointia”.

Eija Nurmela on lähtöisin Ranuan
Raiskiosta maatilalta, ja Putkivaaraan
hän muutti miehensä Teemu Nurmelan kotitilalle 11 vuotta sitten.
Pariskunta osti ensimmäiset ylämaankarjalehmät kymmenen vuotta
sitten. Tällä hetkellä laumassa on 50–
60 eläintä.

Kaikkien muiden tavoin Eija Nurmela
on huolissaan viljelijöiden pärjäämisestä ja jaksamisesta.
Hän aikoo tehdä MTK-Lapin johtokunnassa töitä sen eteen, että maatalouden huonoon tilanteeseen saataisiin parannusta.
”Huoli ruuantuotannosta ja tilojen

säilymisestä on yhteinen. Pohdin paljon sitä, miten voisimme yhteistuumin
kannatella kaikki yrittäjät kriisin yli niin,
että kukaan ei jäisi yksin huolineen.
Lisäksi lähiruoka ja luomu ovat tulevaisuudessa Lapissakin yhä merkittävämpiä asioita ja niiden parissa haluan
antaa panokseni johtokunnassa”.
https://lappi.mtk.fi/
www.facebook.com/jankaviesti
lappi@mtk.fi

MTK-Lapin johtokunta järjestäytyi
tammikuussa läsnä ja etänä
MTK-Lapin johtokunta valitsi tammikuussa ivalolaisen Hanna-Mari Kasurisen jatkamaan puheenjohtajana.
Myös varapuheenjohtaja, sallalainen
Jouni Harju jatkaa pestissään.
MTK-Lapin johtokunnassa ovat
vuonna 2022 Hanna-Mari Kasurinen
(Ivalo), Jouni Harju (Salla), Tuomo
Leinonen (Simo), Matti Riipi (Sodankylä), Kimmo Kantomaa (Ylitornio),
Aleksi Kortesalmi (Maaseutunuoret),

Johannes Mäkitaavola (Tornio), Eija
Nurmela (Ranua) ja Sakari Manninen (Rovaniemi).
MTK:n valtuuskunnan jäseninä Lapista ovat Hanna-Mari Kasurinen ja
Tuomo Leinonen. Lapin metsänhoitoyhdistysten edustajana on Aaro Granroth Kittilästä.
Jäsenpalveluvaliokunnassa
MTK-Lappia edustaa Hanna-Mari
Kasurinen sekä osaaminen ja hyvinvointivaliokunnassa Sakari Manninen.

Pääkirjoitus: Varautumisen merkitys
Lapsuudessa opin varautumisen
merkityksen, kun koko perhe
asui pitkiä aikoja sähköttömällä
järvimökillä tai isän työmaavaunussa leimikoiden vieressä. Oli
akut, paristot, polttoainetta ja
-puita sekä tietysti peruselintarvikkeet. Puhdasta vettä ja lisäruokaa sai luonnosta.
Lääkkeet, ensiaputarvikkeet, vähän
syömistä ja kuivat villasukat olivat aina
repussa. Itse asiassa ovat vieläkin ja
onhan sitä kavereiden kesken naureskeltukin: ”Kasurisen käsveskasta
löytyy kaikki kahvinkeitosta kyypakkaukseen”.
No, kyypakkausta en ole tarvinnut,
mutta buranat, laastarit ja välipalakeksit ovat hyvin kelvanneet kanssakulkijoillekin.
Nyt pandemiavuosina kotitalouksia
on taas muistuteltu varautumisen merkityksestä. Tosin nykyään puhutaan
vain kolmen päivän tarpeesta entisen
kolmen viikon sijaan.
Itsestäni kolme päivää ei ole edes
varautumista, vaan normaali väli hakea kaupasta tuoretta leipää. Jauhoja
ja leivinuuni löytyy sitten sitä todellista
hätätilannetta varten.

jelijä voi varautua poukkoilevaan politiikkaan ja pykälien äkisti vaihtuviin
tulkintoihin investoidessaan vuosiksi
eteenpäin vaikkapa tuotantorakennukseen?
Miten varautua siihen, että sivistysvaltiossa ei maksetakaan ruuasta alkutuottajalle edes tuotantokustannusten verran palkasta puhumattakaan?
Onko kansallista itsenäisyyttä se,
että annetaan oman huoltovarmuuden
mennä?

Maanviljelijät ovatkin aina varautuneet vuosissa. Hyvänä vuonna säilötään rehua sen huonommankin vuoden varalle ja seuraavana vuonna
tarvittavia tuotantopanoksia ostetaan
jo edellisenä syksynä varastoon.
Huonoimpina hetkinä on lohkottu
maapaloja tonteiksi tai myyty metsää.
Luotettu maahan ja jatkettu viljelyä
tietäen, että ilman ruokaa kukaan ei
pärjää.
Mutta mitä sitten, kun kaikki keinot
ja hätävarat on jo käytetty? Miten vil-

Isoja ja äärimmäisen vakavia kysymyksiä, jotka eivät kosketa enää pelkästään viljelijöitä. Tässä ei enää buranat tai muut käsikauppapillerit auta,
vaan tarvitaan järeitä reseptilääkkeitä.
Nyt on kyse koko Suomen tulevaisuudesta.

Halauksin,

Hanna-Mari Kasurinen

MTK-Lapin puheenjohtaja

Selätä Teams-kammo ja tule mukaan MTK-tilaisuuksiin!
Saat sähköpostiisi kutsun osallistua Teams-kokoukseen tai
-koulutukseen. Miten linjoille
pääseekään?

Jos et pääse osallistumaan Teamsiin
tietokoneelta, voit
myös ottaa yhteyden
puhelimitse. Soita
numeroon, joka on
sähköpostiviestin
kuvassa ja seuraa
äänen antamia ohjeita.
Huomaa, että tätä
kautta et pääse näkemään mitään. Pidä
ympäristö hiljaisena,
koska äänet kuuluvat
muille osallistujille.

1) Klikkaa sähköpostiviestissä
olevaa kuvaa eli tätä

2) Tietokoneen ruudulle tulee
seuraava kysymys: Kuinka haluat
liittyä Teams-kokoukseen?
Klikkaa tästä Peru
Ja sitten tästä Jatka
tällä selaimella

3) Seuraavaksi tulee oheisen kuvan näköinen näkymä.
Ennen kuin klikkaat Liity nyt -painiketta, laita mikki pois
päältä. Muista laittaa mikki päälle, kun otat puheenvuoron!
Voit myös laittaa kameran pois päältä.
Mikki
Kamera

Antoisia Teams-kokouksia!

MHK-Ympäristöpalvelut kerää käytetyt muovit
Maa- ja porotaloudessa käytettävät paali- ja aumamuovit ovat
kierrätykseen soveltuvaa uusioraaka-ainetta. Vain pieni osa
muoveista on kierrätykseen kelpaamatonta, mutta myös ne voidaan hyödyntää energiaksi.
MHK-Ympäristöpalvelut on aloittamassa kevättalven aikana muovien
keräilyn Lapin alueella. Yritys kerää
muovit ennakkoon sovittujen aikataulujen mukaan maa- ja porotiloilta.
Yritys ohjeistaa, että muovit tulee
tiloilla varastoida ja lajitella ohjeiden
mukaan. Muovit on välivarastoitava
joko omaan tai naapurien kanssa yhteiseen pisteeseen.
Huomioi, että noudettaessa muovia
tulisi olla noin kaksi tonnia, jotta keräilykustannukset pysyvät kohtuullisella
tasolla.

Maa- ja porotilat pääsevät keräilyyn
mukaan ilmoittautumalla MHK-Ympäristöpalveluiden asiakkaaksi. Yritys
noutaa muovit tilauksesta noin 1-2
kuukauden kuluttua.
Tarkemmat tiedot noutokierroksista,
muovien lajittelusta ja keräilyn kustannuksista saa suoraan yritykseltä.

MHK-Ympäristöpalveluiden edustajat Matti Heikkinen ja Jukka Salonen tulevat mukaan Teams-päiväkahveille
18.3. kello 12-13.30 kertomaan palvelusta. Osallistujilla on tilaisuus tehdä kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmaa.
Teams-linkki tapahtumaan tulee MTK-Lapin verkkosivuille ja Jänkäviestin facebookiin.

Tuottajayhdistysten kevätkokoukset

MTK-Lapin alueen tuottajayhdistysten kevätkokousten aikataulut tulevat
verkkosivuillemme. Tapahtumat näet verkkosivun etusivulta.
Lisäksi päivämäärät julkaistaan Maaseudun Tulevaisuudessa.
Liiton kevätkokous pidetään perjantaina 6.5. Hotelli Metsähirvaalla.
Puhujaksi on tulossa Juha Marttila.

MTK-yhdistyspäivät Lapissa

Kaikille MTK-jäsenille avoimet tilaisuudet pidetään klo 11 alkaen:
28.3. Tervolassa Louen koulutilalla.
30.3. Pellossa Vihreän pysäkin ravintolassa
1.4. Sallassa Sallatunturin Tuvilla
Lounastarjoilua varten pakollinen ennakkoilmoittautuminen keskiviikkoon
23.3. mennessä sähköpostiin lappi@mtk.fi

Luken koulutukset

Peltovahinkojen arvioinnin koulutukset jatkuvat keväällä 2022 ja ne
toteutetaan seuraavina ajankohtina:

• Suomussalmella 22.3.
• Pudasjärvellä 23.3.
• Rovaniemellä 24.3.
• Kolarissa 29.3.
• Ivalossa 31.3.
• Kittilässä 4.4.
• Sodankylässä 5.4.
Luke lähettää koulutuksista kutsut
viljelijöille ja poromiehille.

Päätoimittaja:

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

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

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

