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MAITORINTAMALLA MENEE MELKO HYVIN
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi

Lapin tuottajaliiton kevätkokous pidettiin perinteisesti toukokuun alussa Rovaniemellä. Pääaiheena oli tällä kertaa maidontuotanto, josta MTK:n tuore maitoasiamies Leena Lamminen piti alustuksensa.
Lammisen puheiden perusteella maidontuotannolla menee nyt hyvin, tai ainakin
melko hyvin. Miksi näin?
”Tuotanto on kasvanut. Viime vuoden kaltaista puolentoista prosentin kasvua ei ole
juuri nähty. Samaan aikaan maitotilojen
lukumäärä on vähentynyt hitaammin kuin
aiemmin ja lypsylehmien määrä, tilakoko
ja keskituotos noussut”, Lamminen tarkensi.
C-alueella tuotanto on noussut enemmän
kuin etelässä ja lypsylehmien määrä nousMTK:n maitoasiamies Leena Lamminen.
sut vieläpä enemmän kuin A- ja B-alueilla. Lehmämäärän kasvu johtuu Lammisen
mukaan siitä, että tilat ovat hyödyntäneet vapaan kapasiteetin ja ottaneet lehmäpaikat täyteen.
Maidon tuonti vähentynyt
Leena Lamminen vastasi myös siihen, miksi maitoa kannattaa nyt tuottaa. Hänen mukaansa rehukustannus ei ole
noussut samassa suhteessa kuin maidon hinta. Siten kate
on ollut parempi.
”Positiivista on myös se, että tuontimaidon määrä on vähentynyt huomattavasti. Nyt selkeästi nähdään, että maitoa
ei kannata tuoda, sillä Euroopassa maidon hinta on noussut. Hinta on tosin jo alkanut laskea”.

Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto ja MTKPohjois-Suomen kenttäpäällikkö Markku Karjalainen.

Maidontuotannon merkitystä suomalaisessa maataloudessa Lamminen korostaa siksikin, että se on yli 40 prosenttia
tilojen tuotannosta.
”Täällä Lapissa maidon merkitys on todella tärkeä. Tuotannon kasvu on ollut 1,2 prosenttia”, Lamminen luetteli.
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Sähköinen tukihaku ei toiminut
Lappilaiskansaedustajat Eeva-Maria Maijala (kesk.) ja Simo Rundgren (kesk.) osallistuivat
kevätkokoukseen omilla kommenteillaan.
Maijala oli pahoillaan sähköinen tukihaun huonosta toimivuudesta tänä vuonna. Hänen mielestään on kohtuutonta, että viljelijöitä kohdellaan näin huonosti. Myös MTK:n puheenjohtaja
Juha Marttila ennätti viime viikolla sivaltamaan aiheesta julkisesti esimerkiksi Twitterissä.
”Olimme ministeriöön yhteydessä siitä, että tukihaku ei toimi ja kysyimme, tuleeko jatkoaikaa. Vasta viimeisenä tukihakupäivän iltana maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen kertoi, että lisäaikaa tulee viikko. Mutta aikataulua ehdittiin jo stressaamaan”, Maijala kertoi.
Maijala moitti myös niin sanotusti vihreää valtaa ympäristöministeriössä. Suomen luonnonsuojeluliitto laati Maijalan mukaan listan ympäristölle haitallisista tuista, jotka ympäristöministeriö hyväksyi sellaisenaan.
Lehmää ei saa unohtaa
Kevätkokouksessa pohdittiin myös syitä sille, miksi Suomen talous on niin huonoissa kantimissa. Eeva-Maria Maijala korosti, että lehmää ei saa unohtaa
Lapissa.
”Täällä puhutaan koko ajan matkailusta, kaivoksista ja
muista mahdollisista elinkeinoista, mutta ei lehmistä.
Viljelijöiden pitää nostaa päätä ylös, sillä mielestäni
Lapissa on mahdollisuuksia perusmaataloudelle.

Kansanedustaja Simo Rundgren.

Simo Rundgrenin näkemyksen mukaan huono työllisyysaste on syynä siihen, miksi Suomella menee
huonosti. Muissa Pohjoismaissa työllisyysaste on korkeampi.

”Ei se meillä helposti parane, mutta politiikalla siihen
voidaan vaikuttaa. On huomattava, että esimerkiksi
Ruotsissa on sellainen asennemaailma, joka hyväksyy eri elinkeinojen rinnakkaiselo. Meillä
Lapissa kun tulee uusia luonnonvarojen hyödyntäjiä, niitä ei hyväksytä helpolla. Kaikkien pitää saada yrittää”, Rundgren kertoi.
Viljelijät kantavat kortta kekoon
Hallituksen kehysriihen suunnittelemat menoleikkaukset koskettavat viljelijöitä samalla tavalla kuin muutakin
Suomen väestöä, muistutti MTK-Lapin puheenjohtaja Juhani Lampela.
Viljelijät joutuvat jo kantamaan kortensa kekoon talouskasvun vuoksi esimerkiksi lomituspalveluiden leikkauksilla.
”Suomella menee huonosti. Talous on
supistunut viimeiset kaksi vuotta. Kasvua ennustettiin 0,8 prosenttia, mutta
kiitos Ukrainan kriisin, siihen tuskin
päästiin”, Lampela kertoi.

MTK-Lapin puheenjohtaja Juhani Lampela.

”Miksi sitten Suomella menee huonosti
ja Ruotsilla hyvin? Kansa nousee työllä, mutta kustannukset ovat ongelma. Ratkaisuna ovat
tuporatkaisu ja maltilliset palkankorotukset, niiden pitää olla korkeintaan nolla tai hieman
plussalla. Ruotsissa näin on tehty. Palkkojen kehitys on Ruotsissa ollut tähän mennessä hyvin
maltillisia” Lampela lateli.
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TYÖSSÄOPPIMISPAIKALLA ON SUURI MERKITYS OPISKELIJALLE
MTK ja Suomen maatalousalan oppilaitokset ovat palkinneet vuodesta 2011 alkaen esimerkillisen työssäoppimispaikan jokaisen MTK-liiton alueelta.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi

Tänä keväänä MTK-Lapin alueelta palkittiin Karoliina ja Markku Rannan maitotila Tervolasta. Tilalla on vuosittain yksi harjoittelija Ammattiopisto Lappian Louen yksiköstä.
MTK-Lapin kevätkokouksessa
tunnustuksen
luovuttanut Jarmo Saariniemi
koulutuskuntayhtymä Lappian Louen
yksiköstä kertoo, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelija saa pääosan
tulevassa ammatissa vaadittavista taidoista kouluopetuksessa, mutta ammattitaidon kehittymistä
mitataan ja ammattitaitoa
täydennetään työpaikoilla
tapahtuvalla oppimisella.
Työssäoppimisen hyvien
käytänteiden levittämi- Karoliina ja Markku Ranta saivat tunnustuksen Juhani Lampelalta ja Jarmo
nen on onnistuneen kou- Saariniemeltä.
lutuksen kannalta tärkeää.
”Esimerkillisellä työssäoppimispaikalla korostuvat ohjaus ja työnjohto, työturvallisuus, vaihtoehtoisten käytäntöjen huomioonottaminen, uuden tiedon soveltaminen käytäntöön, monipuolisuus, ammattietiikka, työelämän pelisääntöjen tunnistaminen sekä yrittäjyystaidot”, Saariniemi luettelee.
Harjoittelija haastaa tilan rutiinit
Karoliina ja Markku Rannan tilalla olevat työssäoppijat eli harjoittelijat osallistuvat samoihin
maatilatöihin kuin isäntäväki. Harjoittelijoista on paljon apua 85-lehmän ja kahden robotin
pihattonavetassa.
Koneharjoittelussa opiskelijat esimerkiksi huoltavat syksyllä koneita talvitelolle.
”Meillä on ollut hyvät harjoittelijat”, Karoliina Ranta kiittelee.
Harjoittelijoiden ansiosta tila joutuu tarkistamaan säännöllisesti omia toimintatapojaan ja työohjeitaan. Työtapoja pitää usein itsestäänselvyytenä ja tekee välillä hyvää sanoa käytänteitä
ääneen.
Maaseutuyrittäjän ammatti on nykyään monipuolinen ja vaativa, niinpä nuoren on saatava
tilaisuus osallistua mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Siten hyviä harjoittelupaikkoja tarvitaan jatkossakin koko Lapissa.
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