JÄNKÄVIESTI 6/2015:

LAPIN KANSANEDUSTAJAT OVAT
LUKENEET MAATALOUSLÄKSYNSÄ
Suomeen valittiin huhtikuussa uusi eduskunta. MTK-Lappi on aloittanut yhteydenpidon
lappilaisten
kansanedustajien kanssa tiedottamisella ja erilaisilla tapaamisilla. Jänkäviestikin
tenttasi,
mitä kansanedustajat
aikovat tehdä viljelijäväestön hyväksi.
AUNI VÄÄRÄNIEMI
teksti ja kuvat
Lappilaiset kansanedustajat
ovat jo saaneet lyhyen eduskuntakauden aikana täsmätietoa siitä, mitä maataloustuottajat juuri nyt tarvitsevat
pystyäkseen tuottamaan kotimaista ruokaa kuluttajien
lautasille.
MTK-Lappi tapasi viisi lappilaiskansanedustajaa kesällä
eduskunnassa juuri hallitusneuvotteluiden päätyttyä.
Seuraava kansanedustajatapaaminen oli jo elokuun
puolivälissä Pelkosenniemellä, kun lappilaisedustajat

Lapin kansanedustajat Mikko Kärnä, Johanna Ojala-Niemelä, Markus
Lohi, Eeva-Maria Maijala ja Katri Kulmuni Pikkuparlamentin portailla.

tutustuivat Lapin liiton järjestämän maakuntamatkan
aikana Terho Tennilän pihattonavettaan.
Eduskunnan väistötiloissa
pidetyssä palaverissa kansanedustajat
kuuntelivat
MTK-Lapin toiminnanjohtajan Kaija Kinnusen selontekoa muun muassa viljelijöiden talousahdingosta.
”On totuttu, että tulot tiloille ovat tulleet tiettyyn aikaan. Tukien maksatusta ei
saa vaikeuttaa kansallisesti.

Nyt ollaan siinä tilanteessa,
että suurimmassa hädässä
ovat nuoret, juuri tilaa kehittävät viljelijät”, Kinnunen
kertoi.
Kun viljelijöiden talous on
tiukoilla, niin samaan aikaan on lomituksen kehittämisessä ollut ongelmia. Kansanedustajille
teroitettiin,
että lomitus on viljelijöiden
sosiaaliturvaa, eikä viljelijöitä voi laittaa muihin kansalaisiin nähden eriarvoiseen
asemaan.

Lapin liitto tarjosi MTK-Lapin edustajille mahdollisuuden lukea kansanedustajille
maatalouden
madonluvut
perinteisen maakuntamatkan aluksi. Toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen ja puheenjohtaja Juhani Lampela kertoivat tuottajien ahdingosta ja välittömästä tarpeesta saada apua akuuttiin
kassakriisiin.
Maakuntamatkansa käytännön tutustumiskohde maa-

jat saivat näiden vierailujen
jälkeen Jänkäviestiltä kolme
maatalousaiheista kysymystä vastattavakseen. Heitä
pyydettiin kertomaan yksi
konkreettinen
positiivinen
asia, joka koskettaa viljelijäväestöä.
Kansanedustajien
täytyi
myös pohtia, miten he itse
aikovat tai voivat vaikuttaa
viljelijöiden
taloudellisen
ahdingon helpottamiseen ja
millä tavalla elintarviketuo-

Kansanedustajat ja Lapin liiton väki Terho Tennilän navetassa.

talouden saralla oli puolen
tunnin tehokas vierailu Terho Tennilän tilalla. Tennilä
ja muut MTK-Lapin paikalla
olleet johtokunnan jäsenet
ehtivät esitellä maanviljelijän työympäristön. He myös
kertoivat, mikä kaikki on
muuttunut
epäedulliseen
suuntaan EU:n uuden ohjelmakauden ja Venäjän vastapakotteiden myötä.
Muutamalle kansanedustajalle navettavierailu oli jopa
ensimmäinen laatuaan.
Lappilaiset

kansanedusta-

tanto saadaan säilymään
Suomessa.
Positiivisena he pitivät hallituksen tavoitetta purkaa
maataloutta koskevaa tarpeetonta säätelyä. Markus
Lohi (kesk.) ja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) mainitsevat kotimaisen ruuan hyvän
maineen ja sen huomaamisen myös ulkomaita myöten.
”Lähtökohdat viljelylle ovat
edelleen hyvät, mutta poliitikkojen täytyy varmistaa
toimintaympäristön vakaus
ja kannattavuus”, Lohi sanoo.

Katri Kulmuni (kesk.) ja
Markus Mustajärvi (vas.) liputtavat hallituksen maatalouttakin koskevien satsausten puolesta.
”Hallitusohjelman ja kasvupaketin mukainen 90 miljoonan satsaus maatilojen
investointeihin mahdollistaa
myös Lapissa uusia hankkeita”, Mustajärvi huomauttaa.
Kulmuni mainitsee biotaloushankkeisiin
panostamisen nostavan maatilojen
energia- ja lannoiteomavaraisuutta.
Kansanedustajien työ viljelijäväestön
taloudellisen
ahdingon
helpottamiseksi
vaatii ponnisteluita Maaseutuviraston
maksatusaikataulujen muokkaamiseksi.
Mikko Kärnän (kesk.) mielestä myös maataloustukien
riittävä taso ja kriisipuskurien käyttövalmius on huomioitava.
”Oma elinvoimainen alkutuotanto on koko turvallisuuspolitiikkamme pohja”,
Kärnä muistuttaa.
Ojala-Niemelä aikoo oppositiosta käsin laittaa painetta siihen, että hallitukselta
todella tulee toimenpiteitä
akuutin kassakriisin ratkaisemiseksi.
Eeva-Maria Maijala (kesk.)
sanoo tekevänsä kaikkensa
sen eteen, että maatalouteen
kohdistuvia ympäristöpuolen järjettömyyksiä saadaan
korjattua. Yhtenä järjettömyytenä Maijala mainitsee
paljon esillä olleen nitraattiasetuksen.
”Olen pyrkinyt myös ku-

moamaan niitä vääriä ennakkokäsityksiä, joita monilla kaupunkilaisilla on
maanviljelystä”, hän lisää.
Elintarviketuotannon säilymiseksi Suomessa tarjoavat
lappilaiset
kansanedustajat lääkkeeksi maatalouden
kannattavuuden palautta-

mista. Kotimaisen ruuan ostamisesta pitää tehdä kansallinen ylpeyden aihe. Tärkeää on, että kuluttaja valitsee kotimaisen tuotteen.
”Mikään yksittäinen toimi
ei ole riittävä pelkästään.
Maatalouden kannattavuuden parantaminen edellyttää
maatalouden huomattavan

suurempaa kunnioittamista”, Katri Kulmuni huomauttaa.
”Meidän tulisi yhdessä pyrkiä kehittämään arvoketjuja
siten, että tuottajan osuutta
kasvatettaisiin”, Mikko Kärnä sanoo.

Puheenjohtajalta: ELÄMISEN LAATU
Tutkimuksen mukaan
nykyajan kuusikymppinen vastaa entisajan
nelikymppistä.
Toisin sanoen, eläköidymme
paremmassa kunnossa kuin
kolmekymmentä vuotta sitten vanhempamme. Mutta
määräytyykö ennenaikainen
eläköityminen enää fyysisten
vaivojen vuoksi vai pettääkö
meidän henkinen kanttimme? Eikö töissä ole enää kivaa?
Miten tämä koskettaa viljelijäväestöä? Jatkamme isien ja
äitien työtä, eli olemme maataloustuottajien lapsia. Kutsumusammatti toki, mutta
varsin monelle myös mukava
työ. Työtunnit eivät ole tuntuneet raskailta, vaan kaikki
muu kuin varsinainen maataloustyö on sitä bullshittiä.
Miinustekijät tulevat paperipinkoista.
Valitettavasti viimeaikaiset
neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta tuntuvat siltä,
että työn ainoa motivaatio
on palkka. Palkalla täytyy
pystyä elättämään perhe ja
suoda kohtuullinen elintaso,

MTK-Lapin puheenjohtaja Juhani Lampela.

mutta eikö ole tärkeää, että
myös viihtyisimme töissä?
Jos elämän sisältö on ainoastaan lomat tai vielä pidemmät lomat, mahtaa olla
vastenmielistä palata töihin
pitkien vapaiden jälkeen. Ja
jos työ rasittaa, eikä se ole
fyysistä, on työn henkinen
kuormittavuus kova. Kuitenkin, ei tämä kansantalouden tuottavuus lisäänny, jos
kaikki haluavat vain lomailla.
Ehkä tekstistä paistaa viljelijän 26 lomapäivää vuodessa,
vaikka olen töissä jokaisena
arkipäivänä. Miten on mahdollista, että viljelijät ovat

vielä hengissä huolimatta yli
3 000 vuosityötunnista? Vertailun vuoksi palkansaaja on
töissä noin 1 800 tuntia vuodessa. Koska viljelijän työ on
mielekästä ja olemme itse
saaneet muokata työskentelyolosuhteemme, sen vuoksi
me jaksamme.
Onko tästä jonkin verran
malliksi neuvottelijoille, millä tavalla työn tuottavuutta
voitaisiin lisätä? Me viljelijäthän emme laske kaikkia
tehottomia tunteja työksi.
Eivät kai muutkaan?
Terveisin,
duunari Juhani

Tervetuloa MTK-yhdistysten kokouksiin!
Yhdistys		Päivä		Pvm		Kello		Paikka
Tornio			ti		20.10.		11.00		Valtuustosali
Koilliskaira		ke		21.10.		11.00		Kiehispirtti, Seminaarinkatu 5
Kittilä *		pe		23.10.		11.00		Hotelli Kittilä
Alakemijoki		ma		26.10.		11.00		Tervolan valtuustosali
Posio			pe		30.10.		11.00		Vapaa-ajantalo Pyrintö
Itä-Lappi		ti		3.11.		11.00		Sallan kunnantalo
Rovaniemi		to		5.11.		12.00		Tirolisali
Simo			pe		13.11.		11.00		Kunnantalo
Inari-Utsjoki		ma		16.11.		11.00		Neljän Tuulen Tupa
Sodankylä		ti		17.11.		11.00		Selman Pirtti
Ylitornio		to		19.11.		11.00		Niuron Pirtti
Tunturi-Lappi		pe		20.11.		11.00		Muonion osuuspankki
Kolari 		ti		1.12.		11.00		Seurakuntakoti
Pello			ke		2.12.		11.00		Ravintola Granni
Ranua 		to		3.12.		11.00		Valtuustosali
MTK-Lappi		ma		7.12.		11.00		Jänkätie 1, Rovaniemi
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
Katso ajankohtaiset tiedot kokouksista nettisivuilta www.mtk.fi/liitot/lappi
Kokousilmoitukset julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuudessa
aina kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.

Hyvinvointipäivä Rovaniemellä

PJ-päivät Sallassa!

MTK-Lappi ja Mela järjestävät Hyvinvointipäivän
12. marraskuuta kello 11-15 Rovaniemellä. Päivän
aikana pyritään löytämään keinoja talouden riskienhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
Samalla pohditaan, miten voimme löytää työhömme
uusia voimavaroja ja millaisia työkaluja meillä on
henkisen kuormituksen hallitsemiseen.

MTK-Lapin alueen tuottajayhdistysten
johtokuntien neuvottelukunnan kaksipäiväinen kokous pidetään
1.-2. lokakuuta 2015 Sallassa.

Paikkana on Lapin Ammattiopiston auditorio,
Jänkätie 1, Rovaniemi.

Jänkäviesti ilmestyy netissä:

ILMOITTAUDU!

www.mtk.fi/lappi

Päätoimittaja:

Toimitus ja taitto:

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

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

Kaija Kinnunen

Auni Vääräniemi

