JÄNKÄVIESTI 3/2016:

Kriiseihin varautuminen on jatkuvuuden hallintaa
Et ehkä halua, mutta kuvittele
silti pahin mahdollinen tilanne, joka voi yllättäen tulla eteen
maatilasi arjessa. Onko se tulipalo, veden katkeaminen vai pitkä
sähkökatkos? Mieti seuraavaksi,
mitä teet tällaisen tilanteen edessä. Oletko varautunut ennalta,
vai tuleeko hätä tosipaikan tullen
housuun?
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi

M

aatila on erityisen herkkä niille
häiriötekijöille, jotka kotitalous
pystyy vielä jotenkuten sietämään.
Ellei varavoimaa ole saatavilla, sähkön katkeaminen useaksi tunniksi tai
vielä pahempaa päiväksi tarkoittaa esimerkiksi lypsykarjatilalla toiminnan
täydellistä lamaantumista.
Koneellinen ilmastointi pysähtyy,
lypsykoneet ja –robotit hiljenevät,
maito ei jäähdy eikä automatiikka toimi ilman sähköä.

V

edenpaineen katoaminen tai vedentulon katkeaminen ovat katastrofeja vailla vertaa. Pelkästään yksi
lypsylehmä juo sata litraa vettä päivässä.
Vesihuollossa on siis tuotantoeläinten kanssa kyse elämästä ja kuolemasta. Tilan on kerta kaikkiaan tiedettävä
etukäteen, millä tavalla vesihuolto turvataan yllättävässä tilanteessa.
Jos maatilan tuotantorakennus syttyy tuleen, on tilan väen ja mahdol-

Navetassa vedentulon katkeaminen voi synnyttää katastrofin etenkin kesähelteillä. Varautumiskoulutus pureutuu myös tähän ongelmaan pohtien, miten vesihuollon voi järjestää häiriötilanteessa niin, etteivät eläimet ja tuotanto joudu katkoksesta kärsimään. Kuvan lehmällä vettä riittää.

listen työntekijöiden tiedettävä reitit
eläinten evakuoimiseksi, osattava alkusammutukset ja annettava pelastuspalvelulle sen tarvitsemat tiedot.

E

dellä mainittuihin kriiseihin varautuminen ennakolta vaatii miettimistä, perehtymistä ja asioiden ylös
kirjaamista.
MTK ja Huoltovarmuuskeskus ovat
auttaneet tilallisia perehtymisen alkuun laatimalla Turvallinen tila –oppaan, joka on ollut jaossa jo vuodesta
2014 lähtien.
Uutena kädenojennuksena on

Maatilan varautuminen –koulutus,
joka järjestetään Lapissa marraskuussa. Ilmoittautuminen on jo alkanut ja
tähän ensimmäiseen koulutukseen on
jaossa 30 paikkaa.
Käytännön
järjestelyistä
vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK) ja mukana järjestelyissä ovat
Lapin ely-keskus, MTK-Lappi ja huoltovarmuusorganisaatio.
MPK:n Pohjois-Suomen koulutusja tukiyksikön päällikkö Antti Tölli
sanoo koulutuksen valmentavan erilaisiin häiriötilanteisiin. Läpi käytävät
tilanteet ja asiat tulevat tilatasolta.

”Yhdessä pureudumme siihen,
miten tiloilla on toimittu esimerkiksi
sähkökatkoissa ja millä tavalla kunta ja
yhteiskunta voivat auttaa maatiloja tällaisessa häiriötilanteessa”, Tölli kertoo.

M

TK-Lapin johtokunnan valitsema alkutuotannon huoltovarmuusvastaava Markku Matti on käynyt
muiden tuottajaliittojen vastaavissa
koulutuksissa ja aikoo luonnollisesti
osallistua myös Lapin alueen koulutukseen Rovaniemellä.
”Koulutuksia kehitettäessä on ollut
tarkoitus, että sisältö vastaa aivan arki-

tason varautumista maatilalla. Jos tulee pitkä sähkökatkos, niin on mietitty
mistä varavoima tulee. Samoin mietitään, että onko kylän vesiosuuskunnalla suunnitelmaa, jos vedet katkeavat. Myös työvoiman saatavuus liittyy
maatilan varautumiseen”.

V

arautumiskoulutus on osallistujille täysin ilmainen. Tarvittaessa
yöpyminen maksetaan ja viljelijät ovat
oikeutettuja hakemaan sijaisapua koulutuksen ajaksi. Vastaava koulutus on
tarkoitus järjestää Rovaniemen lisäksi
myös Tornion seudulla.

ILMOITAUDU!
Antti Tölli ottaa vastaan ilmoittautumisia 16. lokakuuta saakka
sähköpostiinsa antti.tolli@mpk.fi
ja puhelimitse numeroon 040 522
7952.
Myös tuottajayhdistykset voivat
kerätä joukkojaan ja ilmoittaa osallistujansa kerralla. Tarkempi ohjelma löytyy MTK-Lapin nettisivuilta:

www.mtk.fi/lappi

MTK-Lapin nettisivut täyttävät 10 vuotta!
MTK-Lappi avasi nettisivunsa keskusliiton sivujen mukana lokakuussa 2006. Sivuja on kehitetty
jatkuvasti. MTK-Lapin netistä löydät siis tapahtumat, maitotilastot, liiton johtokunnan ja yhdistysten
yhteystiedot, sekä JÄNKÄVIESTIN sähköiset numerot ja arkiston.
Olemme myös Facebookissa: www.facebook.com/jankaviesti

UUSI JÄSENETU LAPPILAISJÄSENILLE!

Elämänturvaa ja ennakointia maatalousyrittäjän
lakiasioissa
Asianajotoimisto Juntura Oy tarjoaa nyt oikeudellisia asiantuntijapalveluita tuottajajärjestön jäsenille
jäsenetuhintaan. Sopimus MTK-Lapin kanssa solmittiin elokuussa.

M

TK-Lappi ja Asianajotoimisto Juntura Oy ovat solmineet
yhteistyösopimuksen
oikeudellisen
asiantuntija-avun antamisesta jäsenistölle.
Asianajotoimisto tarjoaa jäsenetuhintaan oikeudellisia asiantuntijapalveluja.
Puhelinneuvonta ja alkutapaaminen ovat maksuttomia.

P

alvelu kattaa kaikki maatalousyritystä koskevat lakiasiat kuten sopimusten laadinnat tai tarkastamiset,
yhtiömuodon muutokset, sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat.
Hoidamme myös maatalousyrit-

täjän henkilökohtaiset lakiasiat kuten
testamentit, edunvalvontavaltakirjat,
lahjakirjat, avioehdot ja perinnönjakoon liittyvät asiat.
Ota yhteyttä:
ASIANAJOTOIMISTO JUNTURA OY
Pekankatu 4 B, Rovaniemi
www.juntura.eu
Puh. 0400 975 775

Jäseneduista:
MTK:n valtakunnalliset
jäsenedut jäsenille ovat hyvin
kattavat.
Käy tutustumassa etuihin
MTK:n nettisivuilta:
https://www.mtk.fi/jasenyys/
jasenedut/fi_FI/jasenedut/
Osa eduista on Repussa
jäsennumeron takana.

Pääkirjoitus: Sata vuotta ja silleen
Ensi vuonna järjestömme täyttää
saman verran kuin itsenäinen
Suomen valtio. Viljelijöitä on
ollut maassamme jo useamman
tuhannen vuoden ajan, mutta
maamme rajat ovat piirtyneet
vasta sadan vuoden aikana. Voiko siis sanoa, että Suomi täyttää
vasta sata vuotta, samoin kuin
järjestäytynyt talonpoikaistoiminta.

N

äissä tulevissa bileissä menneisyyden katsominen on todella
helppoa. Viljelijöiden asema verrattuna monien muiden maiden kollegoihin on ollut huomattavasti parempi.
Luonnonolosuhteista huolimatta
maataloutemme on kehittynyt, ei ehkä
tilakoollisesti, mutta muutoin huipputasolle.
Tehdystä työstä talonpoika on saanut palkkansa. Edes Euroopan Unioniin liittyminen ei ollut täysin katastrofi suomalaisille viljelijöille.
Rakennekehitys kyllä kiihtyi tilakoon kasvun myötä ja tälläkin ajanjaksolla on viljelijä silloin tällöin saanut
työlleen korvauksen.

V

aan miten meille tulevaisuudessa
käy? Jos olisin aikamatkaaja, en
haluaisi pahoittaa mieltäni käymällä
kurkkaamassa, mitä meille kuuluu neljänkymmenen vuoden kuluttua.
Itse taidan työntää silloin koiranputkea, mutta mitenhän ne nuoremmat kollegat pärjäävät? Onko heitä
vielä täällä silloin? Tietämättömyys on
joskus onnellista.

M

yönnetään, että kaikki järjestön
uudistukset eivät ole menneet
aivan putkeen. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä mainittakoon uusin
järjestöuudistus, jossa metsäsektori
saaiin osaksi tuottajajärjestöä.
Uskon kuitenkin, että muualla
maailmassa metsäsektorilla ei ole samanlaista asemaa tuottajajärjestössä
kuin meillä. Tätä poikkeusta meidän
täytyy käyttää hyväksi.

J

uhlavuosi tulee näkymään ja tuntumaan koko vuoden 2017. Pääpirskeet ovat kesäkuussa, mutta vuoden
aikana järjestöä juhlistetaan eri tavoin
eri puolella Suomea.
Paikalliskemuihin otetaan vielä hyviä ideoita vastaan!
MTK:n juhlavuodella on tarkoitus

kiittää kuluttajia. Heidän ansiostaan
olemme hengissä kotimaisten tuotteiden kulutuksen vuoksi.
Mutta suurin kiitos kuitenkin kuuluu tuleville ja menneille viljelijöille,
joiden usko ei ole loppunut kotimaiseen ruuantuotantoon.

Terveisin,
MTK-Lapin puheenjohtaja

Juhani Lampela

MTK-Lapin perinteinen SYYSKYLPY on nyt Torniossa!
MTK-Lappi järjestää lappilaisille jäsenille jo perinteeksi muodostuneen kesäkauden päättäjäisen eli
SYYSKYLVYN perjantaina 7. lokakuuta kello 20-23.
Paikkana on tällä kertaa Tornio, jossa saunotaan Umpitunnelin vieressä olevalla Saunalautalla. Etkot ovat
Umpitunnelissa kello 19 alkaen (omakustanteiset).
Seuraa Lapin Maaseutunuorten ja Jänkäviestin Face-sivuja sekä nettiä!

Tervetuloa MTK-yhdistysten kokouksiin!
Yhdistys		

Päivä		

Pvm		

Kello		

Paikka

*) Itä-Lappi		ti 		25.10.		11.00		Rajakievari, Salla
*) Koilliskaira		ti		25.10.		11.00		Rajakievari, Salla
Sodankylä		pe		28.10.		19.00		Pelastuslaitos
Alakemijoki		ke		2.11.		11.00		Tervolan kunnantalo
Simo			to		3.11.		11.00		Kunnantalo
Rovaniemi		pe		4.11.		11.00		Tirolisali
***) Kittilä		ma		7.11.		11.00		entinen Hotelli Kittilä
Tornio			ti		8.11.		11.00		Valtuustosali
Tunturi-Lappi		la		12.11.		20:00		Harriniva, Muonio
Inari-Utsjoki		ma		14.11.		11.30		Neljän Tuulen Tupa
Ylitornio		to		17.11.		11.00		Karemajat
Pello			ma		21.11.		11.00		Ravintola Granni
Posio			ke		30.11.		11.00		Valtuustosali
**) Itä-Lappi		pe		2.12.		18.00		Lohipirtti, Kemijärvi
**) Koilliskaira
pe		2.12.		18.00		Lohipirtti, Kemijärvi
Ranua			ke		7.12.		12.00		Valtuustosali
Kolari			pe		9.12.		11.00		Seurakuntatalo
*) Ensimmäinen käsittely yhdistyksen purkamisesta.
**) Ylimääräinen kokous, jossa toinen käsittely yhdistyksen purkamisesta. Kokouksen jälkeen uuden
Sallan, Savukosken, Kemijärven ja Pelkosenniemen alueelle perustettavan tuottajayhdistyksen perustava
kokous.
***) Kittilän kokouksessa vahvistetaan lisäksi vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
Katso ajankohtaiset tiedot kokouksista nettisivuilta www.mtk.fi/liitot/lappi
Kokousilmoitukset julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuudessa
aina kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.

LähiTapiolan Sankarikoulutukset MTK-jäsenille
MTK-Lapin alueen tuottajayhdistysten syys- tai kevätkokouksien yhteydessä järjestetään maksuton
SANKARIKOULUTUS, joka opettaa oikeaoppisen alkusammutuksen hallintaan.
Tarkemmat tiedot koulutuspaikkakunnista tulevat MTK-Lapin nettisivuille.

Päätoimittaja:

Toimitus ja taitto:

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

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

Kaija Kinnunen

Auni Vääräniemi

