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Työturvallisuus pidettävä mielessä myös kiireaikana
Pääkirjoitus: Märkää!
Kuntoutusjärjestelmään tulossa suuria muutoksia
Matkaraportti Euroopan nuorten viljelijöiden kevätkokouksesta

TYÖTURVALLISUUS PIDETTÄVÄ MIELESSÄ MYÖS KIIREAIKANA
Vakavimmat maatalouden tapaturmat liittyvät koneisiin. Kiire ja väsymys johtavat turhaan riskinottoon ja väärinarviointeihin, joita ei normaalisti tehtäisi.
Koneiden huollot, työntekijöiden opastus, oikeaoppiset suojaimet sekä ruoka- ja
lepotauot on muistettava, vaikka kuinka kiire olisi.
Märän alkukesän jälkeen viljelijät
toivottavasti pääsevät pian vaihtamaan kahluusaappaansa työkenkiin
ja ryhtymään säilörehun tekoon.
Hermot ovat olleet pinnassa, kun
pellot litisevät märkyyttään, koneet
rikkoutuvat ja työt ruuhkautuvat.
Kaikessa tässäkin paineessa pitäisi
muistaa huolehtia omasta ja muiden työturvallisuudesta. Tilat ovat
kaikki erilaisia ja myöskin toimintamallit, työprosessit ja vaaran paikat.
Yhteistä kuitenkin on se, että ennen
kiireaikaa pitäisi huolehtia koneiden huollosta ja korjata esimerkiksi työssä särkyneitä konesuojia.
”Kaikki liikkuvat ja pyörivät osat tulisi olla asianmukaisesti suojattuina. Vaarallisin kaikista
on voimansiirtoakseli koneen ja traktorin välissä. Jos koneeseen tai laitteeseen käytön aikana tulee häiriö, se on aina sammutettava ja pysäytettävä ennen tarkastusta tai korjausta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet estävät vaaran syntymisen”, Melan työturvallisuusagronomi Erik
Lindroos ohjeistaa.
Yleensä on järkevämpi keskeyttää työ ja korjata pienempi häiriö, kuin yrittää saada työ valmiiksi ensin.
Usein tiloilla käytetään sesonkityövoimaa tai harjoittelijoita. Työnantaja on aina vastuussa, että
työtehtävä ei ole liian vaativa, sekä on turvallinen eikä aiheuta työntekijälle vaaraa. Työnantajan on ennen työhön ryhtymistä annettava riittävä opastus ja ohjeistus, mutta myös varmistettava, että uusi työntekijä myös noudattaa ohjeistusta.
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Traktorilla muun liikenteen seassa liikkuminen vaatii huomion kiinnittämisen jarrujen, valojen ja vilkkujen kunnossa pitämiseen. Liikenteessä on muistettava käyttää turvavyötä myös
traktorissa ja pidettävä hitaan ajoneuvon kolmio esillä.
”Älä tee mitään yllättävää käännöstä esimerkiksi vasemmalle ennen kuin varmistat muun liikenteen. Viime vuosina on tapahtunut hyvin vakavia tapaturmia, kun on lähdetty liikenteeseen huolimattomasti kiinnitetyillä kauhoilla, paalipihdeillä tai muilla traktorin eteen kiinnitettävillä laitteilla”, Erik Lindroos varoittaa.
Työn miellyttävyyttä parantaa nykyisin uudemmissa traktoreissa ilmastointi, hyvät suodattimet ja eristetty ohjaamo. Jotta hyvät työskentelyolosuhteet säilyvät, kannattaa ohjaamo pitää
siistinä ja puhtaana, vaihtaa suodattimet ja pitää ovet ja ikkunat kiinni.
”Jos käytössä on vanhemman mallinen traktori, pitää muistaa kuulonsuojaimet ja pölyisissä
töissä myös hengityksen suojaimet. Normaalisti maataloustöissä riittää P2-luokan suodatin,
mutta esimerkiksi pilaantuneen rehun käsittelyssä tarvitaan P3-luokan suodatinta”, Lindroos
sanoo.
Panosta työkamppeisiin!
Sanomattakin lienee selvää, että työvaatteisiin kannattaa satsata. Ne lisäävät viihtyvyyttä ja kestävät käytössä vielä monen pesunkin jälkeen. Maataloustyössä pitäisi aina käyttää turvajalkineita, joissa on suojaava kärki, sekä hyvä pito ja pistosuojaus, jos astuu terävän esineen päälle.
Hanskat taas valitaan työtehtävän mukaan.
Rehunteon aikaan työturvallisuuden huomio kiinnittyy säilöntäaineiden oikeaoppiseen käsittelyyn.
Aineet aiheuttavat roiskevaaran,
joten silmät ja kasvot on niitä käsiteltäessä aina suojattava. Mukana pidettävästä vesipullosta saa ensiavun
roiskeen laimentamiseen iholta tai
pahimmassa tapauksessa silmästä.
Säiliön vaihdon ja täytön yhteydessä
pitää käyttää kemikaalikäsineitä ja
suojahaalaria tai essua.
Ohjaamossa kuljettaja on aika hyvin
turvassa, mutta hytistä ulostulo on tilastollisesti aika paljon vaarallisempaa.
”Muista aina kolmipiste ote, älä koskaan hyppää edes alemmasta askelmasta”, Melan työturvallisuusagronomi Erik Lindroos huomauttaa.

• Jos tapaturma kaikista varotoimista huolimatta sattuu,
mene heti lääkäriin.
• Lääkäri osaa parhaiten arvioida vamman laadun ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.
• Tee tapaturmailmoitus Melaan.
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Pääkirjoitus: MÄRKÄÄ!
Kun räppäri Petri Nygård riimitteli hittibiisiään Märkää, ei tainnut hänen mielessään olla märät muokkaamattomat pellot. Mutta viljelijän mielessä ne ovat.
Nyt alkavat jo ikenet kuivua ja hymy hyytyä irvistykseksi, kun 30. päivä kesäkuuta lähenee vääjäämättömästi.
Hermostuttaa. Enää ei edes auta, vaikka paripyörät ovat edessä, takana, sivulla ja katolla. Rapa
sen kun vain lentää. Todennäköisesti päiväkirja viimeisen viikon sademäärästä ja selfiekuvat
lilluvalta pellolta tulevat käyttöön. Minkälainenhan soppa tästä lopulta tuli? Ainakin vetinen.
Vaikka joka talvi suunnittelee toukotöitään suhtkoht huolellisesti, yrittää ennakoida koneremontit, puhumattakaan syksyllä tehtyjen sarkojen perkuusta, siitä huolimatta touko-kesäkuun työnteko
tuntuu olevan yhtä kaaosta ensimmäiseen säilörehun tekoon saakka.
Hyvinvointiosion lypsylehmien laidunnuksen
valitsiminen oli näin jälkikäteen huono juttu.
Palkkion toivossa sitä luuli, että sähköaidan teko
tapahtuu suitsait sukkelaan. Kymmenen vuoden
aidantekopaussi oli tehnyt tehtävänsä. Nippanappa muistin, kummin päin tolpat isketään maahan.
Toivottavasti aidat nyt kestävät ikuisesti.
Mutta kyllä se lomakin tulee, pakkokin. Miksi pakko? Homma alkaa muuten maistua puulta. Mielessä alkavat vyöryä vain ne ikävät asiat; vuoden takaiset maidonhinnan laskemiset,
Venäjän pakotteiden jatkuminen hamaan tulevaisuuteen ja naapureiden ikävät valitukset ”supermyrkky” karjanlannan hajusta. Silloin alkaa jopa miettiä, mitä tässä hommassa on hohtoa.
On hyvä asia, että ihminen ei ole vielä oppinut olemaan syömättä. Maailman ruokaskandaalit
edistävät suomalaista tuotantoa. Josko kuluttajat jo uskoisivat, että suomalaisviljelijät tekevät
tätä työtä parhaan tietämyksen ja oppien mukaan.
Miltei voi sanoa, että vaikka viljelijä yrittäisi tehdä sekundaa, niin priimaa pukkaa. Olkoon
suomalaisen maidon tuotanto siitä hyvä esimerkki Euroopan mittakaavan mukaan.
Märkiä työkenkiä kuivatellen,
MTK-Lapin puheenjohtaja

Juhani Lampela
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KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄÄN TULOSSA SUURIA MUUTOKSIA
Hallitusohjelman kirjauksen takia Kela ei voi toimeenpanna vuonna 2016 alkavaksi suunniteltua AURA-kuntoutusta, joka olisi korvannut Kelan harkinnanvaraisen ASLAK- sekä TYK-kuntoutuksen. Lakisääteinen TYK-kuntoutus kuitenkin jatkuu.
Kela on tiedottanut, että Suomen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy julkisen talouden sopeuttamistoimia, jotka kohdistuvat myös Kelan järjestämään harkinnanvaraiseen kuntoutukseen.
Sopeuttamistoimien takia Kela ei pysty rahoittamaan kaikkia vuosille 2015 ja 2016 suunniteltuja harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutuspalveluita. Tämän takia Kela joutuu lakkauttamaan kaikki 31.8.2015 jälkeen alkaviksi tarkoitetut harkinnanvaraiset ASLAK- ja TYK-kuntoutuspalvelut.
Toisin sanoen Kela joutuu lakkauttamaan tehtyjä kuntoutuspäätöksiä. Kela tiedottaa asiasta
henkilökohtaisesti niille asiakkaille, joille on tehty kuntoutuspäätös lakkautettavista kuntoutuspalveluista.

Kuntoutuksesta saa helpotusta fyysiseen väsymykseen. Henkiseen lamaan auttaa usein muiden viljelijöiden
kanssa yhdessä oleminen. Tuottajayhdistysten johtokuntien jäsenet esimerkiksi pohtivat viime keväänä Levillä
positiivisia asioita muista yhdistyksistä. Ajatukset kirjoitettiin ylös.

Lakisääteinen työkykyä ylläpitävä eli TYK-kuntoutus kuitenkin jatkuu vielä tämän vuoden.
Kela on jo hyväksynyt MTK:n jäsenilleen hakemat kaksi valtakunnallista maatalousyrittäjien
TYK-kuntoutusryhmää. Kurssit pidetään Herttuan kuntoutuskeskuksessa.
”Olisi tärkeää saada viesti yrittäjille, että kannattaisi hakeutua kuntoutukseen tänä vuonna, jos
on tarvetta. Tulevaisuudesta ei tässä vaiheessa tiedetä”, Melan hyvinvointitiimin asiantuntija
Märta Strömberg-Nygård kertoo.
”Olen myös kehottanut kaikkia MTK-liittoja miettimään, löytyisikö oman liiton alueelta niin
paljon kiinnostusta, että voisi hakea omaa TYK-kurssia. Sekin on mahdollista, mutta pitäisi
toimia aika nopeasti”.
TYK-kurssit on tarkoitettu työssä oleville henkilöille, joilla sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikkenemistä. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti.
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MATKARAPORTTI EUROOPAN NUORTEN VILJELIJÖIDEN KEVÄTKOKOUKSESTA
Maaseutunuorten valiokunnan edustajat osallistuivat Euroopan nuorten viljelijöiden järjestön CEJA:n kevätkokoukseen 21.- 22. toukokuuta 2015. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin CEJA:n tilinpäätöksen tärkeimmät kohdat vuodelta
2014 sekä hyväksyttiin budjetti vuodelle 2015, sekä kerrattiin vuoden 2014 CEJA:n tärkeimpiä saavutuksia ja tapahtumia.
Aino Kurtti

CEJA:n tulot koostuvat jäsenmaksuista, yhteistyösopimuksista sekä suorasta tuesta. Massey
Ferguson ja Bekina ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita, joskin heidän eteensä nähdäänkin
paljon vaivaa.
Merkittävimmät saavutukset CEJA:n taholta vuonna 2014 olivat nuorten viljelijöiden lainatakauksen saanti Euroopan investointipankilta sekä DG Agrin opas nuorille viljelijöille. CEJA on
tehnyt paljon yhteistyötä Milanon Food Expon järjestelijöiden kanssa jo vuonna 2014. Myös
järjestön kotisivut ja visuaalinen ilme on uudistettu vuoden 2014 aikana. Uudet yhteistyösopimukset Massey Fergusonin ja Bekina -jalkinevalmistajan kanssa solmittiin myös vuonna 2014.
Merkittävin tapahtuma CEJA:lle
vuonna 2015 on puheenjohtajiston
valinta. Puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa valitaan lokakuussa
CEJA:n yleiskokouksessa Milanossa. Puheenjohtajistossa ei ole kuluvalla kaudella ollut pohjoismaiden
edustajaa.
Käsittelimme kokouksen avoimessa
osiossa kahta hanketta, joihin CEJA
tekee oman kannanottonsa. Toisessa
käsitellään ruokahävikkiä; sen määrää ja kuinka sitä voidaan vähentää Aino Kurtti ja Maaseutunuorten valiokunnan jäsen Juha Tenho.
tilatasolta kuluttajalle asti. Toisena
ajankohtaisena asiana käsittelimme viljelysmaan merkityksestä ruoantuotannossa.
FAO on omistanut vuoden 2015 kansainväliseksi maaperän vuodeksi. Nämä kaksi esittelyä
toimivat ihan hyvin ensimmäisen päivän aikana; FAO:n maaperävuosi näytti sen, että meillä
Suomessa on kyllä pidetty hyvää huolta viljelysmaasta ja kasvukunnosta verrattuna muiden
edustajien puheenvuoroihin heidän maansa tilasta. Ruokahävikkikeskustelussa kuluttajaosapuoli uskoi suurinta hävikkiä tapahtuvan tuottajan osassa ketjua.
Paras vieminen Brysseliin oli ehdottomasti Lapin
manujen Kevätriehassa (Jänkäviesti 3/2014) koottu
kartta, johon jokainen osallistuja sai ”tägätä oman tilansa. Ojasen Meri oli koonnut jokaiselta tilalta etäisyyden Leville sekä Brysseliin.
Kartta keräsi ihmetystä ja ihailua, suurin osa tähänkin kokoukseen osallistuneista ei todellakaan
tiennyt viljelyolosuhteista meän leveyksillä, ja vaikka millaisin kysymyksiin sai varautua vastaamaan.
Lapin tilojen kartta jäi CEJA:n toimistoon, tosin se
oli näytillä molempina päivinä kokoustilassa. Hämmennystähän tuo herätti, italialainen riisinviljelijä
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oli yhtä ihmeissään meän talvesta kuin me hänen tuotantosuunnastaan.
Pääsin myös Juha Tenhon mukana käymään MTK:n Brysselin toimistossa, jossa tapasimme
Simo Tiaisen, Johan Laxåbackin sekä Iida Viholaisen. MTK:n Brysselin toimistoon on mahdollista päästä tekemään harjoittelua, jos intoa vain riittää. Iida ainakin oli tyytyväinen harjoitteluunsa tähän asti.

Suosittelen kaikkia lähtemään mukaan, jos mahdollisuus osallistua kansanväliseen toimintaan
tarjoutuu!

Kirjoittaja on maaseutunuorten edustaja MTK-Lapin johtokunnassa ja MTK:n maaseutuvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Tuottajayhdistysten johtokunnat!
MTK-Lapin johtokunnan maaseutunuorten edustaja
valitaan Sallassa lokakuussa pidettävillä tuottajayhdistysten johtokuntien neuvottelukunnan kokouspäivillä.
Ilmoittakaa ehdokkaanne liittoon hyvissä ajoin!
MTK-Lappi

on mukana Tervolan
Maaseudulta käsin -messuilla
29.-30. elokuuta!

Sadonkorjuujuhla
järjestetään Ranualla
20. syyskuuta.

Päätoimittaja:

Toimitus ja taitto:

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

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

Kaija Kinnunen

Auni Vääräniemi

