Liiton johtokunnan etäkokous

Toimintakertomus 2020
MTK-Pirkanmaa

2

MTK-Pirkanmaan

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Puheenjohtajan tervehdys .......................................................................................................................... 4
Liiton toiminta yleistä ................................................................................................................................ 6
Liiton kokoukset 2020 ............................................................................................................................... 6
Tiedotus ja viestintä ................................................................................................................................. 14
MTK-Pirkanmaan COVID-19 akuutit kriisitoimet ............................................................................... 23
Valiokuntien ja työryhmien kokoukset .................................................................................................... 24
Muu toiminta ........................................................................................................................................... 31
Toimintasuunnitelma 2021 ...................................................................................................................... 31
Yhdistysten toiminta ................................................................................................................................ 35
Liiton talous 2020 .................................................................................................................................... 36
Johtokunta, työryhmät, valiokunnat, edustajat ja toimihenkilöt .............................................................. 39
Voimaa Farmarille -hanke ....................................................................................................................... 43
Maaseudun Tukihenkilöverkko ............................................................................................................... 47
Urakalla Eteenpäin -hanke ....................................................................................................................... 48

1 Toimintavuoden kasvukausi oli normaali.
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Puheenjohtajan tervehdys
Jos kulunutta vuotta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, kaikille tulisi varmasti mieleen yksi sana,
korona. Se on vaikuttanut meidän tekemisiimme
paljon ja myös muuttanut toimintaamme. Huoli
omasta tai läheisten sairastumisesta on varmasti
ollut monella mielessä ja tarpeettomia kontakteja
on vältetty.

kokouksista onnistuu hyvin sähköisesti, mutta
varsinkin keskustelu jää niissä helposti vähäiseksi. Ajankäytön kannalta sähköinen kokous on
melkoinen ajansäästäjä perinteiseen kokoukseen
verrattuna. Mielenkiinnolla odotan tulevaa,
miten kokouskäytännöt tulevat muuttumaan.
Huoltovarmuus paljastui heikommaksi kuin mitä
luultiin. Suojavarusteita ei löytynytkään, kun
niitä olisi tarvittu. Elintarvikkeiden huoltovarmuus meillä Suomessa on paljon esim. Ruotsia
paremmassa tilanteessa.
Kotimainen ruoka on
saanut koronan vuoksi
paljon
lisäarvostusta.
Tuottajahintaan ei kuitenkaan asialla ollut
mitään vaikutusta. Tuntuu edelleen hyvin käsittämättömältä, että maailman turvallisinta ruokaa
tuottava viljelijä ei saa
kunnollista
korvausta
työstään.
Maatalouden
kannattavuus en edelleen
heikentynyt ja muutenkin
viljelijä on jatkuvasti
ilmastopahiksen roolissa
tietyn porukan mielestä.

Pirkanmaa on välttynyt pahimmalta koronaaallolta, mutta varuillaan on oltava vieläkin.
Toivottavasti rokotukset ja tuleva kesä saavat
helpotusta aikaan. Viime
keväänä
VAP-viljelijät
aktivoituivat
ympäri
MTK-Pirkanmaan aluetta
ja listat mahdollisista
urakointiin ja naapuriapuun
kykenevistä
viljelijöistä oli joko maaseutuhallinnon tai viljelypäälliköiden
hallussa.
Onneksi pahoilta sairastumisaalloilta on vältytty,
sillä varsinkin kotieläintiloilla on todella vaikea
tilanne, jos sairastutaan
koronaan. On ratkaisematta, miten eläimet hoidetaan, sillä koronakaranteenissa olevalle tilalle ei Kuva 2 Jukka Niittyoja
lomittajien ole pakko mennä.
VAP-viljelijöiden rakentama järjestelmä herätti
kiinnostusta ympäri Suomen. Tänäkin keväänä
on osa VAP-varatuista herättänyt viime kevään
varautumisjärjestelmän henkiin. Toivottavasti
järjestelmää ei kuitenkaan tarvita, mutta tärkeätä
on varautua kuitenkin etukäteen.

On perin kummallista, että yritykset voivat
muuttaa tuotantonsa hiilineutraaliksi ostamalla
tietty määrä metsää, jolla kuitataan omat hiilipäästöt. Viljelijän metsät ja pellot eivät kuitenkaan kelpaa samalla tavalla hiilinieluiksi. MTK
on vastannut tähän haasteeseen hiililaskurilla,
jolla jatkossa jokainen tila laskea oman hiilitaseensa. Omilla valinnoillamme pystymme vaikuttamaan asiaan ja näyttämään ulkopuolisille,
miten me oikeasti olemme luonnon vaalijoita.

Uusi normaali on myös sanavarastoon tullut lisä
korona-aikana. Monet asiat on jouduttu tekemään ihan uudella tavalla. Meilläkin lähes kaikki
kokoukset järjestettiin sähköisesti Teamsin
kautta. MTK on järjestönä ollut eturintamassa
erilaisten sähköisten palvelualustojen käyttäjänä,
ja oma liittomme on ollut koko ajan aktiivisempien joukossa. Toimihenkilöiden siirtyminen
etätyöhön sujui kivuttomasti, eikä varmasti
kukaan huomannut mitään eroa liiton toiminnassa.

Kun viljelijää syyllistetään hiilidioksidipäästöistä, samalla logiikalla autoilun päästöjen syynä
onkin norjalainen öljynporaaja, eikä autoilija.
Ruokaa tuottava viljelijä ei voi sille mitään, että
poliittisesti on päätetty, miten ruuantuotannon
hiilipäästöt lasketaan. Kaikki päästöt lasketaan,
mutta ei tuottamisen sitomaa hiiltä. Ilmastonmuutos on otettava vakavasti, varsinkin kun
meillä on avaimet sen hillitsemiseen. Jos emme
ole tässä asiassa aktiivisia, on suuri vaara omaisuutemme sosialisointiin. Varsinkin metsät ovat

Järjestötoiminta vaatisi kuitenkin myös fyysisiä
kokouksia, mutta niitä ei ole järjestetty. Osa
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jatkuvasti erityisen mielenkiinnon kohteena, sekä
kotimaassa, että EU-tasolla. Metsänomistaja
kyllä ymmärtää, että hyvin hoidettu metsä sitoo
eniten hiiltä kasvaessaan. Päätehakkuuikäinen
puusto ei sitä juurikaan tee, mutta tämä tuntuu
olevan vaikea asia käsittää.
Vaikka hallitus on keskittynyt korona-asiaan, on
se tehnyt myös maa- ja metsätalouden kannalta
erittäin huonoja päätöksiä. Turpeen käytön hallitsematon alasajo on yksi niistä. Kotimaisen
uusiutuvan energian käytön lopettaminen on
täysin järjetöntä. Energiakäytön lisäksi kuiviketurpeesta tulee huutava pula, eikä kasvuturpeellekaan ole korvaajaa. Vaikka suoranaista
turpeen käytön kieltämistä ei ole tehty, on hallitus toimillaan saanut hallitsemattoman tilanteen
aikaan. Huoltovarmuus näyttää olevan ainoa
asia, jolla turpeen tulevaisuus voidaan ehkä
pelastaa. Turpeen ja hakkeen rahtaaminen venäjältä on monella tavalla erittäin kyseenalaista,
mutta niin on jo tapahtunut.
Järjestöuudistus aiheutti paljon lisätöitä varsinkin
yhdistyksissä, kun sääntömuutokset oli hyväksyttävä kahdessa eri kokouksessa. Lisäksi jäsenrekisterit piti saada kuntoon ennen uuden jäsenpalvelualustan Oivan käyttöönottoa. Isot kiitokset yhdistyksiin, ja varsinkin Oivasankareille,
jotka ovat talkoilleet ihan urakalla järjestömme
eteen. Järjestöuudistus näyttäytyy ensiksi jäsenistölle jäsenmaksu-uudistuksena, jossa edunvalvonnasta maksetaan samansuuruinen summa
samanlaisilla tiloilla ympäri suomen. Suuri
muutos on myös siinä, että myös metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu maksetaan samalla laskulla.

Liittomme hankkeet ovat jatkaneet tärkeää työtään alueellamme. Farmarin Teematieto-hanke
järjesti koulutuskierroksen ja paljon muutakin,
mutta ei voinut toteuttaa suunniteltuja pienryhmäkoulutuksia rajoitusten vuoksi. Hyvinvointihankkeemme Voimaa Farmarille on niin ikään
jatkanut täydellä teholla toimintaansa, vaikka
korona on varmasti muuttanut toimintatapoja.
Vaikka valkoposkihanhet eivät ole täällä juurikaan vahinkoja aiheuttaneet, on ollut ikävä seurata Ympäristöministeriön toimintaa lupaasioiden hoitamisessa. Tärkeään viljelijöitä
koskevaan asiaan ei resursoida yhtään, ja näin
tehdään tahallista haittaa. Ympäristöministeriön
valta on nykyisellään melkoinen uhka viljelijöille. Toivottavasti CAP-neuvotteluissa ei ympäristöjärjestöjen voimakas paine lisää viljelijöiden
taakkaa niin, että lisätään vaateita ilman asianmukaisia korvauksia.
Toivottavasti koronasta selvitään ja voimme
jatkossa pitää MTK-Pirkanmaan kevät- ja syyskokoukset ihan perinteisesti. Ammattiveljien ja siskojen tapaaminen on aina mukavaa ja se on
yksi luottamushenkilönä toimimisen kohokohdista. Sähköinen kokoustaminen on hyvä työkalu, mutta myös fyysisiä kokouksia tarvitaan.
Jukka Niittyoja

Kuva 3 Syyskokous järjestettiin teams-etäkokousjärjestelmällä. Kokouspaikkana ja -ytimenä toimi
UKK-Instituutti
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Liiton toiminta yleistä
kokoontunut ”livenä” kuin toimintavuoden
ensimmäisessä kokouksessa. Kaikki muut kokoukset olivat etäkokouksia. Yhdistyksien sääntömuutoskokoukset järjestettiin pääosin ”livekokouksina” loppukesästä ja syksyllä, jolloin koronatilanne sen salli.

MTK-Pirkanmaan vuoden 2020 toiminnan pystyy tiivistämään kahteen sanaan – koronavirus ja
järjestöuudistus.
Toimintavuoden aikana saatettiin järjestöuudistuksen sääntö- ja muut tarvittavat muutokset
päätökseen. Liiton ja yhdistysten toimintaa
hankaloitti maaliskuussa puhjennut koronapandemia.

Liiton toiminnassa on kaksi avainkokonaisuutta
– järjestötyö ja edunvalvonta. Toimintavuoden
painopiste oli järjestötyössä. Varautuminen
uuteen
jäsenrekisteriin
eli
Oivajäsenpalvelualustaan vaati yhdistyksiltä paljon
työtä. Mm. jäsenten y-tunnuksia kerättiin, jotta
erilaiset jäsenyydet niin MTK-yhdistyksissä kuin
mhy-yhdistyksissä voidaan yhdistää yhdeksi
kokonaisuudeksi.

Korona ajoi toimihenkilöt etätöihin
Koronaviruksen vakavuuden tultua ilmi maaliskuun alkupuolella oli koko MTK-organisaation
reagoitava asiaan. Keskusliittoon muodostettiin
koronaryhmä, joka antoi suosituksensa niin
toimihenkilöille kuin koko järjestön poikkeusolojen toiminnalle. Käytännössä kaikki tapahtumat peruttiin tai muutettiin virtuaalisiksi. Toimihenkilöille annettiin vahva etätyösuositus.

Kasvukausi oli normaali – alkukesä kuiva mutta
vaihtelussaan normaalia. Pirkanmaankin sisällä
on kuitenkin isoja - joku saattoi saada ennätyssadon, toisella tilalla saattoi sato olla huono.

MTK-Pirkanmaan osalta toimihenkilöt olivat
käytännössä 100% etätyöskentelyssä maaliskuun
alusta kesälomakauteen satunnaisia päiviä mm.
tapahtumavideointeja lukuun ottamatta. Elokuussa palasimme suositusten mukaiseen hybridimalliin, jossa meillä oli sovittuna yksi yhteinen
toimistopäivä ja yksi tsto-päivä muutoin. Pandemian pahennuttua syksyllä palasimme jälleen
täyteen etätyöhön.

Ilmasto- ja kiertotalous on ollut tulossa vahvasti
mukaan eri yhteiskunnallisiin toimintoihin. Maaja metsätaloudella on tässä paljon mahdollisuuksia mutta vielä on paljon myös vastuksia voitettava, jotta tällä olisi taloudellista merkitystä
MTK:n jäsenille.

Valtion toimesta annetut ohjeet ja määräykset
rajoittivat lähes koko toimintavuoden ajan tilaisuuksien enimmäisosallistujamäärän hyvin pieniksi ja tiukasti terveysturvallisuus huomioiden.
Käytännössä tämä pysäytti moneksi kuukaudeksi
perinteisen eli ihmisten kokoontumiseen perustuvan järjestötoiminnan. Kaikki mahdollinen
liiton ja yhdistyksien toiminta siirrettiin tapahtuvaksi verkossa ja vähintään etäsosallistumismahdollisuutta tarjoten.
Onneksi MTK-järjestöllä oli kokonaisuutena ictasiat kunnossa ja toiminta jatkui käytännössä
keskeytymättömänä mutta nopeasti uudistuen.
Hyvänä esimerkkinä on se, ettei liiton johtokunta

Kuva 4 Nurmen odelmaa
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Liiton kokoukset 2020
Kevätkokous 26.6.2020
Ravintola Mylly, Pirkkala
Kokouksen avasi MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja
Jukka Niittyoja. Arvoisat MTK-Pirkanmaan kevätkokouksen osanottajat, niin paikallaolijat kuin
verkon kautta kokoukseen osallistuvat naiset ja
herrat!
Osallistumme nyt poikkeukselliseen kokoukseen,
sekä ajankohdan että toteutuksen osalta hyvinkin
tunnetusta syystä. Hybridikokous päätettiin valita
siksi, että meillä on perinteisesti jaettu Salorinteen
stipendit ja valtiolliset kunniamerkit kevätkokouksessa. Molemmat ovat hyvin merkittäviä huomionosoituksia saajilleen ja haluamme näin kunnioittaa niiden saajia.
Leudon talven jälkeen alkoi kylmä kevätkausi.
Osa pääsi peltotöihin normaaliin aikaan ja sitten
tuli tauko räntä-, lumi-, rae- ja vesisateiden vuoksi. Sen jälkeen päästiin taas kevättöihin ja odotukset olivat kaikilla korkealla. Nyt tilanne on toinen;
sateita ei ole tullut ja satotoiveet ovat romahtaneet.
Viljat ovat paikoin nääntymässä ja säilörehusato
jäi monilla määrältään keskinkertaiseksi. Kuivuuden vuoksi on pelättävissä, että toinen säilörehusato menetetään lähes täysin. Rehuvajeesta kärsivien
tilojen tulisi saada kerätä rehua lhp-pelloilta.
Kuivilla alueilla ei kokoviljasäilörehuakaan saada
täyttämään vajausta. Tilanne voi olla kuurosateiden vuoksi hyvin erilainen maakuntamme eri
alueilla, mutta viestejä kuivuudesta on tullut
huomattavan paljon. Asia on saatettu eteenpäin, ja
toivottavasti tieto lhp-peltojen hyödyntämisestä
tulee pian.

Kuva 5 Kevätkokous suoratoistettiin liiton YouTube-kanavalla

digiloikan jatkumiseen. Kannustankin teitä ottamaan hankkeen tuomat mahdollisuudet monipuolisesti käyttöön ja osallistumaan pienryhmiin.
Hyvät ystävät: Pirkanmaalla koronan takia olivat
MTK-laiset eturivissä toimimassa. VAP-viljelijät,
viljely- ja varaviljelypäälliköt tekivät yhteistyötä
maataloushallinon kanssa listat naapuriapuun
soveltuvista viljelijöistä. Pirkanmaalla on VAPviljelijöiden koulutukset pisimmällä Suomessa ja
tämä mahdollisti nopean toiminnan. Vaikka pandemia ei täällä ainakaan alkuvaiheessa levinnyt
hallitsemattomasti, oli syytä varautua pahimman
varalle. Etukäteen on hyvä miettiä toimintatapoja,
eikä pelko toisesta tai kolmannesta aallosta ole
vielä ohi.

Korona-pandemia on sana joka on toistunut kaikissa uutisissa ja vaikuttanut varmasti kaikkien
tekemiseen tänä keväänä. Pakon edessä on yhteiskuntamme tehnyt digikolmiloikan ja moni asia on
muuttunut niin, ettei kaikkeen vanhaan tekemiseen
enää palata. Näin on tapahtunut myös liittomme
toimistossa ja koko järjestössä. Kokoukset, koulutukset ja tietoiskut on järjestetty sähköisesti ja osa
on myös katsottavissa tallenteina. Kun nyt on
opittu hyödyntämään sähköisiä välineitä, toivoisin
että kehitys jatkuisi samansuuntaisena. Fyysisiäkin kokoontumisia tarvitaan, mutta varsinkin
tietoiskujen ja vastaavien katsominen onnistuu
silloin kun siihen on itsellä aikaa. Liittomme
Farmarin Teematieto-hanke antaa oivia välineitä

Kotimainen ruoka ja huoltovarmuus ovat nousseet
keskusteluissa esille nyt hyvin myös tavallisten
ihmisten keskuudessa. Suomalainen ruokaturvallisuus ja sen tuotannon huoltovarmuus on ollut
tiedossa meillä viljelijöillä ja asiantuntijoilla.
Kriisin aikana ei ulkomailta saada välttämättä
tuotua mitään, mitä on totuttu saamaan. Rahakaan
ei auta, jos tilanne on paha. Monen luksushyödykkeen voi jättää ostamatta, mutta ruokaa tarvitsee
jokainen joka päivä, jopa poliitikot, jotka haluavat
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lopettaa suomalaisen ruuantuotannon. Vaikka
nämä asiat ovat olleet paljon esillä, ei meidän
tekemämme elintärkeä työ ole näkynyt tilityksissä.
Kannattavuutemme on edelleen syöksykierteessä
ja ainoa valopilkku, alhainen polttoaineiden hinta,
ei nyt paljonkaan lämmitä. Toivottavasti Saksan
suurteurastamosta paljastunut koronaongelma ja
siitä herännyt keskustelu saa aikaan ymmärrystä
sille, että halvan ruuan aika on ohi. Siellä siirtotyöläiset ovat tehneet suurimman osan töistä
minimipalkalla ja asuneet ahtaasti mahdollistaen
edullisen raaka-aineen kaupalle. Helppo on dumpata alennushintaan lihaa ympäri maailman, kun
tuotanto ja teurastus ei kestä julkista tarkastelua.
Miten me mitenkään pystymme kilpailemaan
omilla vahvuuksillamme, kun kilpailu markkinoilla ei tapahdu samoilla säännöillä.

merkki tästä on Uudenmaan maakuntakaavan
hyväksyminen, jossa suojeltiin maakuntakaavalla
runsain mitoin yksityisten maita.
Liittomme toinen hanke; Voimaa Farmarille on
Maijan ja Marian harteilla ja vankoiksi ovat hartiat osoittautuneet. Toiminta on ollut erittäin tarpeellista tukea pirkanmaalaisten viljelijöiden
arjessa jaksamiseen. Ikäväkseni täytyy todeta, että
hankkeellemme on edelleen suuri tarve. Samoin
täytyy kiittää toimistomme väkeä, Visaa, Päiviä ja
Jaakkoa siitä, että edunvalvonta on jatkunut keskeytyksettä tässä haastavassa tilanteessa. Olette
osoittaneet hienoa venymiskykyä ja oppineet
paljon uutta ja opettaneet sitä menestyksekkäästi
myös meille luottamushenkilöille.
Hyvät ystävät: Tässä kokouksessa otetaan askel
eteenpäin järjestöuudistuksessa. Liittojen sääntöjä
muutetaan jäsenmaksujen osalta, samoin kuin
yhdistykset ovat omissa kokouksissaan tehneet tai
tekevät tämän vuoden aikana. Järjestöuudistus
alkaa näkyä nyt jäsenistölle muutenkin kuin pelkkänä jäsenmaksu-uudistuksena. Yhtenä uutena
asiana on MTK-Hankinnat Oy, jonka toimitusjohtaja Sanna Blomberg pitää meille alustuksen
asiasta tänään. Etänä, niin kuin korona-aikana
kuuluukin. Järjestöuudistus pyrkii turvaamaan
meidän tärkeimmän voimavaramme, eli yhdistykset. Toimiva paikallistason yhdistys on kultaakin
kalliimpi linkki jäsenen ja järjestömme välillä.
Uudistuksen jälkeen on yhdistyksen toiminta
huomattavasti helpompaa, kun se voi itse päättää
toimintansa
rahoituspohjasta.
Edunvalvontaa tarvitaan kaikilla
tasoilla, Brysselissä, Helsingissä,
maakunnissa ja ihan kuntatasolla
asti. Ilman jäsenmaksuja ei
edunvalvontaa voida hoitaa.

Arvoisat kollegat. Suomessa tuntuu olevan vallalla
tapa, että kun tehdään suunnitelmia tulevaisuuden
varalle ja varsinkin ilmastoasioissa, unohdetaan
asiasta eniten tietävät kutsua mukaan. Viimeisin
esimerkki tästä on Sitran esitys turpeen käytön
lopettamisesta lailla 2030, jos muut keinot eivät
tepsi. Ainuttakaan teollisessa mitassa turvetta
käyttävää ja toimittavaa tahoa ei kelpuutettu mukaan. Tuntuu siltä, että esitysten haluttu lopputulos on päätetty etukäteen, ja työryhmä valitaan sen
mukaan, että saadaan haluttu lopputulos. Myös
poliittisessa päätöksenteossa kävellään maanomistajien yli liian kevyin perustein. Viimeisin esi-

Toivotan kaikki läsnäolijat ja
verkon kautta mukanaolijat
tervetulleeksi tähän poikkeukselliseen kevätkokoukseen. Toivottavasti seuraavassa liiton kokouksessa nähdään livenä kaikkien osanottajien kanssa. Hyvää
kesää ja sadetansseja tanssimaan, kokous on avattu.

Kuva 6 Jukka Niittyoja, Maria Savolainen, Mika Miesmäki Salorinteen säätiöstä, Mika Nieminen
ja Matti Simonen kevätkokouksen alkutunnelmissa.
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joka ei ole liitolle suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluttua eräpäivästä, ei ole
liitossa mitään oikeuksia ennen kuin maksu on
suoritettu. Muutetaan sääntöjen § 8 uusi uusien
ennakkotarkastettujen malli sääntöjen mukaisesti.
8 § Päätösvalta ja edustajien valinta

Itsenäisyyspäivän kunniamerkkien luovutus
Visa Merikoski ja Jukka Niittyoja luovuttivat
kunniamerkit
Mika Niemiselle ja Virva Järvenpäälle, Järvenpää
ei päässyt paikalla.
Merkki luovutettiin Raimo Mäkelälle
Salorinteen Säätiön stipendien jakaminen
Stipendin saivat:
Varpu Aho, Pälkäne
Jaakko Alarotu, Ikaalinen
Lassi Lammi, Ikaalinen
Lauri Lehtilä, Pälkäne
Anna-Riikka Sahra, Juupajoki
Iida Simola, Pälkäne
Jenni Parviainen, Orivesi
Viivi Tulijoki, Ruovesi
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Antti Naskali ja sihteeriksi kutsuttiin Päivi
Fallström.
Järjestöuudistus alkaa siirtyä valmisteluvaiheesta päätösten tekovaiheeseen.

Kuva 7 Salorinteen säätiön stipendiensaajat

Liiton johtokunta voi päättää liiton kokoukseen
osallistumisen sallimisesta kaikissa liiton kokouksen lain mukaan päätettävissä asioissa myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta edellyttäen, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan
selvittää tavallisessa liiton kokouksessa noudatettavin menetelmin verrattavalla tavalla.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin ja
hyväksyttiin ensimmäinen sääntömuutoskäsittely.
Visa Merikoski esitteli jäsenmaksun määräytymisen nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenmaksujärjestelmä
muuttuu nyt kokonaan. MTK Valtuuskunta päättää jäsenmaksut. § 1 Johtokunta esittää, että liiton
virallinen nimi muutetaan muotoon MTKPirkanmaa ry. (Maataloustuottajan Pirkanmaan
liitto, MTK-Pirkanmaa ry.) Nimi muutetaan käytännön syistä. Virallinen nimi tarvitaan mm. pankissa ja muissa virallisissa yhteyksissä. Uusi on
lyhyenä version käytännöllisempi. Muutetaan
sääntöjen § 5 uusien ennakkotarkastettujen malli
sääntöjen
mukaisesti.
5 § Jäsenmaksut Liitto saa vuosittaisena paikallisyhdistysten jäsenmaksuna osuuden niiden jäsenten
yhteiseen edunvalvontaan kerätystä jäsenmaksusta
eli edunvalvontamaksusta sen mukaan kuin keskusliiton valtuuskunta päättää. Muut yhteisöjäsenet sekä kannattajajäsenet maksavat liitolle jäsenmaksuja sen mukaan kuin liiton johtokunta
päättää. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Liitolle tulevat jäsenmaksut on suoritettava
liiton johtokunnan määräämällä tavalla ja sen
hyväksymään määräpäivään mennessä. Jäsenellä,

Muutetaan sääntöjen § 12 uusi uusien ennakkotarkastettujen malli sääntöjen mukaisesti.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
ellei valintaa ole tehty liiton syyskokouksessa.
Kokousesitelmän piti MTK Hankinnat Oy:n toimitusjohtaja Sanna Blomberg, hän esitteli MTK
Hankinnat toimintaa ja tämä hetken tilanteen.
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tarpeelliseksi.
Syyskokous 9.12.2020

Lisätyötä tästä on kyllä yhdistyksiin tullut, varsinkin niillä yhdistyksillä, jotka ovat olleet yhden
kokouksen mallissa. Vain muutamalta yhdistykseltä puuttuu asian toinen käsittely. Kiitos yhdistysten toimijoille aktiivisuudesta, näin ison järjestön yhtenäinen sääntöjen muutos on iso työ. Nyt
päästään sitten nauttimaan järjestöuudistuksen
hedelmistä. Uusi jäsenpalvelualusta Oiva on
avainasemassa siinä, miten järjestömme pystyy
vastaamaan jäsentensä tarpeisiin.

UKK-instituutti, Tampere
MTK-Pirkanmaan puheenjohtajaJukka Niittyoja
Arvoisat MTK-Pirkanmaan syyskokouksen osallistujat, Hyvät naiset ja herrat!
Hyvin erilainen on tämä vuosi ollut kuin mitä olisi
ikinä voinut ennustaakaan. Korona on vaikuttanut
meidän kaikkien elämään hyvin monella tavalla.
Tämän kokouksen järjestäminen etäkokouksena
on yksi osoitus siitä. Meidän tuottajaliitossa on
ollut hyvä valmius sähköisten välineiden käyttöön. Väittäisinkin meidän toimiston väen olevan
aivan omaa luokkaansa järjestössämme tietotekniikan käytössä.

Heti koronaviruksen leviämisen alkuvaiheessa
alkoi ennennäkemätön kotimaisen ruuan noste ja
huoltovarmuus-sana tuli tutuksi. Kotimaisen ruuan
arvostuksen nousu aivan uudelle tasolle on hienoa.
Sen sijaan tuntuu käsittämättömältä, että elintarviketeollisuuden tilityskyky ei ole tuottajien suuntaan parantunut lainkaan, pikemminkin päinvastoin. Elintarvikemarkkinat eivät suomessa kerta
kaikkiaan toimi! Valtuuskunnassa Hannu Uitto
esitti laskelman, miten pienellä voitaisiin maataloustulo yli kaksinkertaistaa vuositasolla. Jos
jokainen suomalainen pystyisi maksaan kotimaisesta tuotteesta suoraan tuottajalle 25 snt päivässä,
niin tällä laskukaavalla 500 M€ tulisi lisää maataloustuloa!

Fyysisesti läsnä on vain kourallinen väkeä, ja
mekin turvaetäisyydet huomioiden. Toivottavasti
kokoukseen osallistuminen etänä onnistuu hyvin.
Järjestöuudistus on edennyt nyt siihen vaiheeseen,
että muutoksia on nähty yhdistysten syyskokouksissa. Talousarvion suurin menoerä eli yhdistyksen maksu liitolle on jäänyt pois. Toimintasuunnitelmassa on voitu keskittyä toiminnan suunnittelemiseen, kun yhdistys itse on määrittänyt jäsenmaksun, jolla toimintakulut katetaan. Jäsenmaksuuudistus on keskusteluttanut jonkun verran yhdistysten kokouksissa, mutta uudistus on todettu

Koronaelvytys toi pienen ilouutisen maatalouden
tukipottiin. Olimme jo tottuneet ajatukseen tukitasojen laskemisesta ja ainoa mikä huoletti, oli
laskun suuruus. Nyt elvytyspaketin ansiosta ei
tukipotti laske. Vaatimuksia meille tulee varmasti
lisää, kun pakettiin on leivottu
investointi ja ympäristöpainotus.
Tässä on edunvalvonnalla suuri
rooli, etteivät ympäristöjärjestöt
pääse viemään omia vaatimuksiaan maaliin.

Kuva 8 Syyskokouksessa olivat fyysisesti paikalla vain kokoukselle oleellisen henkilöt. Etualalla
Mikko Kärki ja Eeva Heikkilä, jotka toimivat mm. kokouksen ääntenlaskijoina. Jaakko Ahola
avustaa.
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Alun perin arvalla tehty päätös,
että turve ei ole uudistuva luonnonvara, on nyt surullisella
tavalla viemässä meiltä nekin
vähäiset vientitulot mitä meillä
on jäljellä. Polttoturpeen verokohtelu on aiheuttanut sen, että
polttolaitoksiin tuodaan haketta
ulkomailta ja myös ainespuuta
menee polttoon. Kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuusongelmiin
herättiin vasta nyt, vaikka alan
yrittäjät ja karjatilalliset ovat

asiasta kyllä yrittäneet puhua. Kotimaista turvetta
tulee olla mahdollista jatkossakin käyttää, niin
ylivertainen se on kuivikkeena ja kasvualustana.
En mitenkään jaksa uskoa, että jatkossa kasvualustana käytetään kookospähkinän kuoresta
tehtyä massaa, tai että sillä hoidetaan salmonellavapaa broilertuotanto.

tukset, kun ministeriöiden väki oli asiasta eri
mieltä. Onneksi MTK:lle tärkeissä ministeriöissä
MMM ja TEM:ssä ollaan paremmassa tilanteessa.
Ympäristöministeriö sen sijaan teettää enemmän
työtä edunvalvonnalle.
Riista-asiat ovat meille metsänomistajille myös
tärkeitä ja ensi keväänä on vaikuttamisen paikka
meille. Silloin päätetään hirvikannan tiheystavoite
kolmeksi vuodeksi, osalla alueista ollaan sopivassa tiheystilanteessa muttei kaikissa. Metsien uudistaminen ei saa olla uhattuna hirvi- ja peurakantojen kasvusta, eikä varsinkaan valkohäntäpeuran
tuhoja viljelyksille saa hyväksyä. Alueellisesti vhp
aiheuttaa todella paljon vahinkoa. Metsästettävistä
eläimistä ei myöskään saa unohtaa villisikaa,
harmittavasti villisikojen yksi keskittymä löytyy
Pirkanmaalta. Se, että eläinkannan tiheystavoite
asetetaan kestävälle tasolle ei vielä riitä. Meidän

Arvoisat kollegat

Koko yhteiskunnan tulevaisuus peilataan ilmaston
kautta ja millä tavalla. Somekampanjat ja keskustelu eri medioissa ovat erittäin kärjistäviä. Verovaroin rahoitettu YLE on lähtenyt myös mukaan
tähän. On Yle kyllä aiemminkin valistanut suomalaisia, mm Neuvostoliiton hyvyydestä ym. Reporadion aikaan 70-luvulla. Usko journalismiin
horjuu, kun asioita käsitellään toimittajan oman
mielipiteen valossa. Yksisilmäisyys ja sokea usko
omaan asiaan ei kuulu mielestäni
mitenkään verovaroin rahoitetussa mediassa. Kyllä meidän kaikkien rahoittaman median tasapuolisuuteen on luotettava. On tuntunut erittäin pahalta, kun maa-, ja
metsätalouden sekä maaseudun
asioista on tehty jatkuvasti juttuja, joissa meidän näkökulma ei
tuoda lainkaan esille. Ei voi olla
vahinko, että monet julkisuuden
henkilöt ja poliitikot möläyttelevät asioita, joita sitten joutuvat
selittelemään parhain päin. Huolestuttavalta viestiä kuuluu myös
Brysselistä. EU on kova into
hoitaa suuri osa hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi metsien suojelulla. MTK:lla on kova työ hoitaa
edunvalvontaa kaikilla tasoilla,
mutta meillä on hyvät toimihenKuva 9 Kevätkokous kesäkuussa käynnissä
kilöt ja osaavat luottamushenkilöt.
tulee myös pitää huolta siitä, että asetetulle tasolle
päästään.
Hyvät ystävät.

Kiitos koko toimiston väelle jaksamisesta ja työstä
mitä teette. Iso osuus näkyvyydestämme tulee
hankkeistamme ja ne ovat erittäin tärkeä osa
liittomme toimintaa. Kiitos Visa, Päivi, Jaakko,
Maija ja Maria.

Varmasti korona on vaikuttanut eduskunnan
toimintaan ja vienyt resursseja normaalilta lainvalmistelulta. Monet meille tärkeistä lakiuudistuksista, MRL ja lunastuslaki ovat edelleen virkakoneiston uumenissa. Virkamiesten mahdista eduskunnassa saatiin hyvä muistutus tänä vuonna. 110
kansanedustajaa allekirjoitti Jari Myllykosken
aloitteen pienpanimoiden toiminnan väliaikaiseksi
helpottamiseksi pikaisesti. Ei auttaneet allekirjoi-

Vaikka olenkin parjannut somemaailmaa, niin on
siinä paljon hyvääkin. Kun olemme joutuneet
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vähentämään muutenkin vähäistä seurapiirielämäämme, on sähköinen yhteydenpito tullut osaksi
arkipäivää. Neuvoja, kannustusta ja vertaistukea
saa sieltä myös.

Mutta avattiin keskustelu johtokunnan jäsenten
palkkiorakenteesta niin, että johtokunnan jäsenten
palkkio olisi vuosipalkkio. Perustelu: erilaisia
etäkokouksia ja muita osallistumisia tulee paljon
sähköisen kokousmaailman kehittymisen myötä.
Ei ole esitetty vielä mitään lukuja.

Seuraavan viestin sain Facebookissa Itsenäisyyspäivä-päivitykseeni:

Liiton johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi valittiin pj. Jukka Niittyoja ja vpj. Esko
Yli-Pärri. Johtokuntaan valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Tuomas Potila, Sirkku Mäkelä ja
Heikki Salomaa.

Rakkaus isänmaahan, konkreettisestikin, on aina
asunut itsellisten suomalaisten talonpoikien kodeissa. Tällä viestillä jaksaa taas pitkän aikaa.
Turvallista Jouluaikaa kaikille. Jukka Niittyoja
avasi kokouksen.
Kokouksen puheen johtajaksi valittiin Harri Penttilä ja sihteeriksi kutsuttiin Päivi Fallström. Osallistujat todettiin nimenhuudolla. Syyskokous oli
ensimmäinen kokonaan etänä toteutettu liiton
sääntömääräinen kokous. Paikalle olivat vain
kokouksen pj., sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat,
Mikkoa Kärki ja Eeva Heikkilä sekä liiton toimihenkilöt. Kokouksen osallistujat olivat läsnä
Teams-alustalla. Sääntömuutoksen toinen käsittely
hyväksyttiin ja jatkossa liiton virallinen nimi on
MTK-Pirkanmaa. Toimintakertomus hyväksyttiin
ja sitä ennen keskusteltu kulki seuraavasti: Risto
Linnainmaa ehdotti, että MTK voisi olla mukana
tukihakemusten onnistumisen tiedon jakamisessa
sekä MTK:n pitäisi olla enemmän näkyvillä kuntien kaavoituksessa. Kuntien maankäytössä on
oltava tarkkana ja mtk:laisten on vaikutettava
asioihin kuntien päätöksen teossa.

MTK:n valtuuskuntaan vuosiksi 2021- 2022
valittiin Anu Maarit Välikoski ja varalle Esko YliPärri. Jukka Niittyojan varalle valtuuskuntaa
valittiin Sirkku Mäkelä.
Valtuuskunnan jäsenten varajäsenet ovat ensisijaisesti henkilökohtaisia, mutta jos molemmat sekä
varsinainen, että varaedustaja ovat estyneitä, niin
liittoa voi edustaa jonkun muun varaedustaja.
Liiton puheenjohtajan varaedustaja on aina ensisijainen varanvara. Pj:n ja hänen varansa ollessa
estyneenä paikka täytetään varaedustajien aakkosjärjestyksen mukaan.

Hannu Karppila: MTK:n maankäyttö ja ympäristövaliokunnassa on paljon käytetty aikaa kuntien
maapolitiikan käsittelyyn. Siellä on kaksi ääripään
asiaa aina esillä. Ei saada rakentaa mitään tai
rakennetaan liikaa ja liian lähelle, molemmat
ääripäät vaikeuttavat tilojen rakentamista ja kehittymistä.
Heikki Laurila: Jäsenmaksun 6 euron metsäedunvalvontamaksusta käytettäisiin iso osa virkamiesten tukistamiseen. Keskittyvät epäoleellisiin asioihin mm. liito-orava-asioihin on aikaa puuttua,
mutta mm. metsänomistajan kärsimät metsätuhot
ei kiinnosta eikä paikalle tulla ajoissa.

Kuva 10 Kokoustunnelmia

Kokousesitelmän piti MTK:n toiminnanjohtaja
Jyrki Wallin

Jani Hevonoja: huomioidaan toimintasuunnitelmassa, että 2021 on kunnallisvaalivuosi. Kunnallispäätöksissä katsottava perään erityisesti mm.
kuntien maankäyttöpolitiikkaa. Päätettiin lisätä
toimintasuunnitelmaan kuntavaalit 2021. Johtokunta ei esittänyt muutoksia palkkioihin.

Vuosi on ollut raskas ja erikoinen. Järjestön järjestäytymisaste voisi olla parempi. Sen pitää olla
kova, että pysytään pinnalla. Kaikilla järjestöillä
on muutoksen tuska, kaikki jäsenet eivät enää koe
tarvitsevansa edunvalvontaa. Järjestön on oltava
yhtenäinen ja jäsenistön tulee tietää, mitä järjes12

tössä tehdään. Viestinnän pitää kehittyä niin, että
jäsen tietää, mitä järjestössä tehdään.

maataloutta. Ilman omaa tiekarttaa, jonka Luke on
tehnyt meille, olisi meille joku muu tehnyt useita
muunlaisia tiekarttoja.

Suomen bkt on sukeltaa kovaa vauhtia eikä tänä
vuonna vähiten koronan takia.

CAP-neuvottelut tulevat olemaan koko ensi vuoden MTK:n agendalla, uudet rahat vanhat ehdot 2
vuoden siirtymäkauden ajan. Pellolta pöytään
strategia on käännettävä mahdollisuudeksi. Suomi
on jo siellä mihin muun Euroopan pitäisi päästä.
Suomalainen tuotantotapa on erinomaisella tasolla
ja kestää vertailun

Walliin puhui Suomen ja EU:n velkataakasta sekä
Suomen bkt:n sukeltamisesta ja yhteiskunnan
huonosta huoltosuhteesta, joka Suomessa syvenee
koko ajan.
EU-tasolla saatiin aikaan poikkeuksellinen elvytyspaketti ja uutta CAPia sen turvin päästään
rakentamaan.

Korona on kurittanut tänä vuonna paljon. Se on
vaikuttanut myös positiivisesti, tuottavuusloikka
on tervetullut ja se tulee jäämään osittain päälle
mm. etätyön ja työn tekemisen monipaikkaisuuden osalta. Syntyy maaseudun ja kaupungin yhteistä tekemisistä. Uudet tavat tehdä työtä on Iso
juttu ja jää osittain päälle. Pienet ryhmät huutavat
somessa paineita ja kohtuuttomia vaatimuksia
maa- ja metsätaloudelle. Suomalaisen ruoan arvostus on kuitenkin onneksi lisääntynyt. Ruualla
on oma erityismerkityksensä. Tähän tilasuuteen
pitää nyt tarttua huolimatta siitä mitä Yle ja WWF
kirjoittelee. MTK:n oma Kokkaa kotimaista kampanja on otettu hyvin vastaan. Se on hyvä tapa
viedä Ruokakasvatusmallia eteenpäin.

MTK:lla on oma käsitys elvytysrahojen käytöstä.
Biokaasu mm. mainitaan elvytyspaketissa riittävän monta kertaa, siitä tulemme saamaan hyviä
uutisia. Metsä sen sijaan mainitaan vain kerran.
Monimuotoisuus, ilmasto ja ympäristö on esillä
vahvasti. Edunvalvonnan tarpeita on valtava
määrä. Vihreää kasvua rakennetaan jokaisella
tasolla ja kaikissa kanavissa. Brysselin tsto tekee
arvokasta valtakunnallista työtä. Metsäpuolelle
kohdistuu vakavia haasteita, siinä MTK:lla riittää
työtä. Fossiiliset hiilidioksidipäätöt ovat aiheuttaneen suurimmaksi osaksi ilmasto-ongelmat ja
niiden vähentämisellä ongelmaa hoidetaan. Suomalasien lihantuotannon päästöt tässä yhteydessä
on aivan lillukan varsia. Maatalouteen tulee vaikuttamaan paljon mm. Brexit ja globaalit ruokatrendit.

Järjestöuudistus saadaan pian kuntoon ja sen
tuomat hyödyt saadaan käyttöön, mm. MTK
Hankinnat oy:n tehokkaat ja hyvät jäsenedut
jäsenille. Oiva avaa kaikki kanavat uudella tavalla.
Järjestössä ei voi olla ”me ja te”, kaikki olemme
me. Tavoite on olla houkutteleva järjestö.

MTK:n oma ilmastotiekartta on saanut järjestön
sisällä ihmettelyä. Järjestö halusi ottaa etunojan
niihin järjestöihin, jotka haluavat mustamaalata

Keskustelitiin mm.
jäseneduista ja siitä
kuinka hyvin lupaukset pitävät paikkansa.
Keskustelua herätti
myös koneurakoitsijoiden kohtuuttoman
suurista aliurakoista,
joiden isot vastuut
kaatuvat
pienille
yrittäjille.
Myös
maatilojen hiililaskuria uuteen Oivaan
odotetaan innolla.
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Tiedotus ja viestintä
Toimintavuonna liiton ja hankkeiden tiedotus ja viestintä on
hoidettu pääasiassa sähköisesti. Voimaa farmarille hankkeen esitettä jaettiin kevään kaikissa hankkeiden ja
liiton tilaisuuksissa. Farmarin Teematieto-hankkeen viljelijäkoulutuskierrokselle tulostettiin koulutusaineistot, mutta
kierroksen peruunnuttua materiaalia jaettiin tai lähetettiin
yhdistyksiin, maatalouskauppoihin ja kuntien maataloustoimistoihin. Jäsentiedotteita kaikille jäsenille lähetettiin
sähköpostilla kolmen-neljän viikon välein. Yhteistyökumppaneiden tiedotusta on pyritty välittämään mahdollisuuksien
mukaan jäsensähköposteissa. Viestinnässä pyrittiin lähinnä
ajankohtaisuuteen sekä lähiajan tapahtumista tiedottamiseen. Tuottajayhdistysten suosima tekstiviestipalvelu on
ollut ahkerasti käytössä. Nopea tiedotus ja muistutukset
hoituvat tekstiviestillä helposti.

Kuva 11 Liiton Youtube-kanavalta löytyy jo runsaasti tarjontaa

Järjestössä on käytössä MS-teams videokonferenssijärjestelmä, jonka avulla puhelut ja videoneuvottelut
voidaan hoitaa omalta työpisteeltä verkossa. Aikaisemmin etäkokouksia käytettiin pääosin liittojen välisissä palavereissa sekä toiminnanjohtajien palavereissa, mutta korona pakotti meidät digiloikkaan. Teamsin avulla järjestettiin sääntömääräiset kokoukset kokonaan tai osittain, koulutus- ja muita tilaisuuksia.
Tiedotusvälineinä käytettiin sähköpostia, www-sivuja, Twitteriä ja liiton sekä maaseutunuorten Facebook-sivuja sekä tekstiviestitiedotusta. Liiton Facebook sivuilla on yli 600 seuraajaa. Liiton Facebooksivuja voi myös käydä lukemassa, vaikka ei itse ole yhteisön jäsen. Facebook tavoittaa helposti satoja
netin käytättäjiä ja on näin ollen tehokas ja nopea tiedotuskanava. Facebook-syöte näkyy myös liiton
www-aloitussivulla. Keväällä koko järjestön nettisivusto uudistui helppokäyttöisempään ja näkymältään
avarampaan muotoon. Uudet nettisivut ovat mobiiliystävälliset ja toimivat hyvin älypuhelimissa. Liitossa käytetään O365, Sway-sovellusta jäsensähköpostien muotoilussa. Tarkoitus oli muuttaa jäsentiedotteet houkutteleviksi ja helpommin luettaviksi.

Kuva 12 Liitolla on jäsenrekisterissä vajaa 2000 sähköpostiosoitetta.
Visuaaliaalisesti paremman version lukijamäärä on kehittynyt kuvan
osoittamalla tavalla.

Tekstiviestitiedotus on normaalisti lähinnä tapahtumakutsuja sekä viime hetken muistutuksia – nyt
näiden osuus jäi selvästi normaalia pienemmäksi.
Jäsenyhdistysten tiedotusta on avustettu lähettämällä
tekstiviestejä yhdistysten puolesta sekä lähettämällä
jäsenkirjeitä liiton toimistolta. Liiton johtokunnan
sisäinen WhatsApp-ryhmä sekä suljettu Facebookryhmä ovat päivittäisessä käytössä kiireellisten
asioiden hoidossa. Tilaisuuksiin ilmoittautumisessa
käytettiin Lyyti-ohjelmaa, joka on yhteiskäytössä
naapuriliittojen kanssa. Tilaisuuksissa käytetiin
Mentimeter-ohjelmaa pikaisen palautteen saamiseksi.

Liiton toimihenkilöt olivat mukana yhdistysten kokouksissa. Tänä vuonna tärkein asia oli opastaa ja
tiedottaa sääntömuutoksen käsittelyssä ja käytännön järjestelyissä. Sekä tiedottaa uuden Oivan ominaisuuksista. Mukana kokouksissa oltiin pääsääntöisesti etänä. Maaseudun Tulevaisuudessa ilmoitettiin
yhdistysten ja liiton kokoukset sekä tärkeimmät koulutus- ym. tapahtumat.
Koronavirus nosti liiton Youtube-kanavan livelähetysten tekemisen ja niiden seuraamisen täysin uudelle
tasolle. Vuoden aikana tavoitimme n. 2300 liveseuraajaa noin kymmeneen livelähetykseen. Suosituin
yksittäinen tapahtuma oli kasvinviljelytiloille suunnattu koronainfo. Livelähetyksistä tehtyjä tallenteita ja
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muita videoita on käyty katsomassa n. 3000 kertaa. Suosituin oli Farmarin Teematietohankkeen toteuttaman maatalousviranomaisen tukikoulutuspuheenvuoro yli 350 katselukerrallaan.
Täysin uutena toimintamuotona otettiin käyttöön ns. kaavalive, jossa yksittäisen kaavan vaikutuksia,
uhkia ja mahdollisuuksia käydään läpi niin keskusliiton, liiton kuin paikallisen metsänhoitoyhdistyksien
asiantuntijoiden tukemana. Toimintatapa sai sen verran hyvää palautetta sekä jäsenkunnalta että toteuttajiltaan, että uskomme vahvasti tällaisen toimintatavan yleistyvän.

Kuva 14 Kalusto kuntoon

Kuva 13 Isoja ja pieniä näyttöjä

Kuva 15 Maija, Maria ja Päivi valmistautumassa digiloikkaan
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Johtokunnan kokoukset 2020
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
kahdeksan (8) kertaa, Päätöksiä kertyi yhteensä
104 pöytäkirjapykälää. Vain ensimmäinen kokous pystyttiin pitämään livenä, kaikki muut
kokoukset pidettiin Teams-alustalla. Lisäksi
viestittelyä tiedotusta hoidettiin WhatsAppviesteillä ja johtokunnan Fb-sivulla.

muutoksia jäsenmaksuihin tulee varmasti. Voisiko tehdä joku laskuri, millainen jäsenmaksu
tulee olemaan? Että jäsen voisi tarkastaa alustavasti tulevan maksun. Ainakin jäsenmaksun
suuruusluokka pitäisi saada tietoon, koska valtuuskunta päättää jatkossa. pohdittiin, että viedäänkö yhdistyksiltä päätösvalta?

24.1.2020 Tampereen Setlementti, PyynikkiSali

17.3. Teams

Kokouksessa valittiin edustajat eri yhteisöihin.
Käsiteltiin liiton lausunto lomitusalueisiin. Mela
on asettanut uuden 40 000- 50 000 lomituspäivän
”henkisen” minimikoon alueille. Pirkanmaalle
tarkoittaa vähintään maakuntakokonaisuutta eli
Lempäälän ja Sastamalan alueet yhdistettäisiin,
mutta se ei silti ihan vielä riitä (n. 38 000). Jossain vaiheessa Pir-Sat-Var kuitenkin yhdistyisi.
Päätettiin myös laatia lausunto MTK:n biodiversiteettiohjelmasta.

Kevätkokousten sääntömuutoskäsittelyt keskeytyvät – ainoastaan kolme yhdistysten kokousta
ehdittiin pitämään ennen järjestön ja valtiovallan
rajoituksia. Myös tukikoulutuskierros jouduttiin
peruuttamaan ja siirtämään verkkoon. Omavaraisuuskeskustelu nousee ilman meitäkin keskusteluun ja meidän tulee varoa poikkeusoloilla ”ratsastamisesta”. Huoli yhteiskunnassa on suuri.
Tilanne marjanviljelijöillä ja erikoiskasvitiloilla
on se, että työvoiman saaminen ulkomailta peruuntuu ja tilat tarvinnevat tukitoimia.

Keskusteltiin jäsenmaksu-uudistuksen myötä
tulevasta roolin muutoksesta. Sekä jäsenmaksumuutosten vaikutuksesta. Pelko on, että jäsenet
ja varsinkin isot tilat häipyy, jos katto nousee
paljon. Varsinkin jos nykyiset jäsenmaksut ovat
pienet. Tässä vaiheessa vielä uskottiin, että
jäsenmaksujärjestelmä on hyvin testattu ja se
toimii tasapuolisesti koko suomessa. Mutta

Yleisesti mietityttää myös vaikutukset muuhun
tuotantoon. Ongelmia voi tulla koko ketjussa.
Elintarvikkeiden saatavuus kaupassa pysynee
hyvällä tasolla, jos logistiikka ja teollisuus toimii
normaalisti.
MTK:n
maankäyttö- ja ympäristövaliokunta
kokoontui
27.2. Hannu Karppila
jatkaa varapuheenjohtajana. Luonnonmonimuotoisuusohjelma on laadittu ja
se
käännetään
myös
englanniksi eurooppalaista ja globaalia vertailua
varten. Ilmastotiekartan
laatiminen on käynnistynyt ja MTK valmistelee
maatalouden osuutta Liisa
Pietolan toimesta. Kansallisen biokaasuohjelman
kannalta tärkeintä on
ravinteiden kierrätyksen
järjestäminen yhteistyössä
maatilojen kanssa. Biokaasutraktorit
pitäisi

Kuva 16 Johtokunnan vuoden ainoa livekokous järjestettiin tammikuussa
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erikseen käydä rekiste-

maitojauheen varastoinnista. Ranska vaatii tukea
tuotteiden keräilemättä jättämiseen, joka tuntuu
vieraalta ajatukselta. Saksassa on meijereitä, jotka
tuottavat tuotteita vain horeca-sektorille ja ovat
tästä syystä pulassa. Kuluttajatuotteisiin keskittyvät
meijerit pärjäävät nyt paremmin. Jaakko Ahola
kävi läpi Ahlmanin kanssa alkutuottajille laaditun
kyselyn vastauksia, joita saatiin 256 kappaletta.
Koronaepidemian aiheuttamia riskejä alkutuotantoon ei vastauksien perusteella nähty vielä suurina,
mutta epävarmuuden aiheuttama huoli kuormittaa
henkisesti. Myös investointeja harkitaan nyt hie-

röimässä, joten jos ohjelma etenee, niin tätä
täytyisi helpottaa. Järjestöuudistus: Tuottajayhdistyksissä työ sääntömuutosten ja jäsenrekisteripäivitysten osalta alkoi hyvin, mutta metsänhoitoyhdistyksissä tulee pitämään kiirettä sääntömuutosten osalta. Y-tunnusten keräyskampanja
olisi voinut sujua paremminkin. Aikataulut ovat
olleet kireät, mikä on osaltaan aiheuttanut yhdistysten jäsensihteereille paljon työtä.
Malli, jonka mukaan edunvalvontarahaa palautetaan liitoille uudessa jäsenmaksumallissa, on
vielä auki. Keskusliitto joutunee turvaamaan
taloudellisesti liittojen toiminnan erillisjärjestelyillä ainakin ensimmäiset vuodet nykyisillä yhdistyksillä kerätyillä summilla.
Esko Yli-Pärri kertoi hirvikannan sääntelyn
jääneen taas kerran tavoitteistaan. Metsävaliokunnassa linjattiin jo, että tarvittaisiin
tiukempia tavoitteita kannan sääntelyyn.
Uuteen kolmivuotiskauteen saadaan alueelliseen riistaneuvostoon edustus vuorostaan
maatalouspuolelta, eli Esko.
Keskusteltiin liiton tilinpäätösten vaikutuksesta keskusliiton suunnittelemaan liittojen
turvaamiseen. MTK:n taloustyöryhmä seuraa
liittojen taloutta, joilla on useita eri tapoja
hoitaa kirjanpitoa. Aineistot eivät ole vertailukelpoisia keskenään esim. hankkeista ja
säätiöistä johtuen.

Kuva 17 Johtokuntateams käynnissä

man enemmän markkinoiden epävakauden vuoksi
ja taloudellisten riskien toteutuminen näyttää nyt
aiempaa todennäköisemmältä (hintaheilahtelut ja
muutokset kysynnässä). Huomioitavaa on, että
kotieläintilallisten (n. 36% vastaajista) varautumisjärjestelyt olivat paremmalla tasolla, kuin vastauksissa keskimäärin, ja että suuremman liikevaihdon
tilat näkevät myös epidemiaan liittyvät riskit muita
suurempina.

Hyväksyttiin tilinpäätös. Etäkokouksen vuoksi
allekirjoitukset pyydetään johtokunnan jäseniltä
erikseen tulostamalla tilinpäätös ja skannaamalla
se omalla allekirjoituksella liittoon tilintarkastukseen mennessä. Liiton mallisäännöt on hyväksytty valtuuskunnassa viime syksynä. Ensimmäinen sääntömuutoskäsittely tehdään liiton
kevätkokouksessa. Toiminnanjohtajan esitys
johtokunnalle on, että lyhennämme nimemme
maataloustuottajain Pirkanmaan liitosta muotoon
”MTK-Pirkanmaa ry” vakiintuneen käytännön
mukaisesti. Myös liiton puheenjohtajan valinta
voidaan uusien sääntöjen mukaisesti tehdä yleisen kokouksen päätöksellä myös johtokunnan
sisällä. Esitys hyväksyttiin.

Voimaa farmarille hankkeen tilannekatsaus: Maksatuspäätös saapui juuri haetun mukaisesti. Hanke
on käyttänyt noin puolet myönnetyistä rahoista.
Tällä vauhdilla rahat riittäisivät suunnitellusti
vuoden 2021 loppuun. Asiakasjakauma on muuttunut niin, että kasvinviljelytilojen osuus asiakkaista
on lisääntynyt. Hanketyön näkökulmasta on mielenkiintoista nähdä, miten tämänhetkinen koronatilanne vaikuttaa esimerkiksi ensi syksyyn. Asiakaskäyntejä ei tällä hetkellä tehdä.

8.4.2020 Teams

Farmarin Teematieto / Topi hankkeen tilannekatsaus Topin viimeinen maksatushakemus on käsittelyssä. Teematieto- hankkeen koulutussisältö siirtyi
koronaepidemian vuoksi verkkoon. Farmarin
teematietostudio on tuottanut mm. videomateriaalia
YouTubeen. Hankkeen ulkoasua viimeistellään ja

Korona-asiat olivat tässäkin kokouksessa vahvasti
esillä. Kuultiin mm. Tiina Linnainmaan kertomana
koronan vaikutuksista Euroopan maatalouspolitiikkaan. Cocegan puheenjohtajisto on kokoontunut
epidemian vuoksi viikoittain. Markkinatoimien
käynnistämisestä on esitetty vaatimuksia, mm.
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omat nettisivut aukeavat piakkoin. Peruuntuneen
tukikoulutuskierroksen vuoksi rahaa säästyy, mutta
se ei oletettavasti ole ongelma.

Keskusteltiin, millainen valmius yhdistyksillä on
pitää omia kevät- ja ylimääräisiä kokouksiaan nyt
keväällä.

10.6 Teams
Myös tätä kokousta leimasi koronatilanne.

11.9.Teams

Edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen piti johtokunnalle MTK:n korona-ajan toiminnan ajankohtaiskatsauksen. Paljon muutakin on meneillään,
vaikka koronakriisi on työllistänyt myös Simonkadulla kevään aikana todella paljon.

Keskusteltiin mm. satonäkymistä ja maatalouspolitiikan tilanteesta. Pirkanmaalla sadonkorjuutilanne:
5 – 25 % - kevätviljoista on puitu, joissain päin
jopa 50 % saattaa olla korjattu, tilanne on erittäin
tilakohtainen. Kauraa on puitu ennen ohraa. Jonkin
verran syysviljaa kylvetty, ehkä jo enemmän kuin
viime vuonna? Säilörehun 3. sato tehdään heti, kun
kelit sen mahdollistaa. Syysviljoista on puitu
arviolta yli 50 % ja paikoitellen eteläisemmillä
aukeilla jopa 100 %. Ohrakasvustot ovat todella
sekalaisia. Herneitä ja papuja on jonkin verran
viljelyksessä, enemmän kuin esim. viime vuonna.

Pyykkönen esitteli mm. MTK:n koronaelvystoimet.
Valtion valtava lisätalousarvio huolettaa. Vaikka
sieltä puuttuu toimia, niin on siellä paljon hyvääkin. Kiinteistövero saattaa jälleen kerran pulpahtaa
esiin, se on vaan sitten torpattava. On pidettävä
huoli, että rakennuksen kiinteistövero lasketaan
poistamattomasta menojäännöksestä. Paljon on
tehty ja myös sellaista, mikä ei ole MTK:n ydinte-

Maatalouspoliittinen on rauhallinen, budjettikehys ja elvytyspaketti ovat jo valmiina viime kesältä, niin Capin valmistelu on
nyt liikkeellä. Ensimmäinen ehdotus komissiolta näytti meille miinusta, mutta
seuraava kausi mennään kuitenkin edellisen kauden tasolla. Turvemaat ja ympäristön suojelu on seurattavia asioita. Keskustelu raiviopeltojen tukioikeuksista on taas
nousemassa uudelleen esille. Järjestö ei voi
hyväksyä raiviolle tukea, jos se on muiden
tuista pois. Voidaan hyväksyä, jos tulee
kohdennettua tukea.
Liittojen pj:t ovat kokeneet ilmastotiekartan ja sen keskustelun tiedottamisen epäonnistuneena. Tiedotuksessa viljelijöistä
tehtiin ilmastopahis. Hiilensidonta maatiloilla ei ilmene riittävästi tiekartasta. Kaivataan tilatason hiilitaselaskuria. Laskelmissa ei ole mm. huomioitu sitä, miten
sato käsitellään. Toiminnanjohtaja esitteli järjestöuudistuksen tilantee yhdistyksissä. 4 yhdistystä
joissa 1. sääntömuutospäätös tekemättä. Nykyinen
rekkari ei ole ajan tasalla kotieläinten kohdalla.
Alustavien laskelmien mukaan suurilla kotieläntiloilla jäsenmaksu tulee nousemaan. Näille viestintää on kehitettävä. Ennekuin näin voidaan tehdä,
pitää saada liiton alueen kotieläintilat selville.
Selvitys on parhaillaan työn alla.

Kuva 18 Etäkokoukseen voi osallistua mistä vaan

kemistä. mm. kausityöntekijöiden lentojen järjestely Ukrainasta.
Järjestöuudistus on koko lailla aikataulussa. Myös
MHY:t ovat tehneet sääntömuutoksia. Oivassa
jäsentiedot ja y-tunnukset ovat jo aika hyvässä
kunnossa tuottajayhdistysten osalta. MHY:n suhteen on enemmän haasteita. Oivaan tulee Webinaarityökalu, sillä pystytään siirtämään tekemistä
verkkoon ja samalla saadaan lisää jäsenpalveluita.
MHY-kenttä on ollut paikoitellen kovin kriittinen.
Päätettiin pitää kevätkokous niin, että kokous
lähetetään suoratoistona YouTubeen ja paikalle voi
tulla yksi edustaja/yhdistys.

Yhdistykset ovat kirjavasti päivittäneet pinta-aloja.
Totuus selviää sitten, kun Ruokaviraston antamat
pinta-alat saadaan rekkariin.
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välillä ja samoin on ollut mahdollista keskustella
ns. aluekokousten pitämisestä. Pandemia voi vaikuttaa tähän ja saa nähdä, voidaanko kokousta edes
lähikokouksena pitää. Miten olisi syytä käynnistää
liiton syyskokouksen henkilövalintojen asettelu?

Keskustelussa pohdittiin että, eläinyksikkömäärät
ei kerro suoraan tuotannon laajuudesta/liikevaihto.
Ei ole ihan oikeudenmukainen näinkään. Samoin
eri eläinlajit ei toimi samalla tavalla/eläinyksikkö.
Tähän liittyy paljon epävarmuuksia ja tarkasteltavia ongelmakohtia. Mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä olisi paras, mutta ei ole helppoa, kun
yritykset ja tilat on niin erilaisia. Toisaalta taas,
liian yksinkertainen on epäoikeudenmukainen.

Ilmaantuvuusluku Pirkanmaalla on kasvussa.
Onneksi meillä on myös kohtuullisen hyvät valmiudet ns. hybridikokouksen pitämiseen. Jukka
Niittyoja näki, että liiton johtokunnan edustajat
ovat avainasemassa aukeavista tehtävistä kertomisessa. Esko Yli-Pärri muistutti asian nostamisessa
esiin omissa yhdistyksien syyskokouksissa. Keskusteltiin suurpeto- ja hirvieläinten aiheuttamista
vahingoista Pirkanmaalla. Riista-asioista tehdään
erillinen osio seuraavaan jäsenkirjeeseen.

Timo Leskinen keskusliitosta antoi pikaisen riistakatsauksen erityisesti valkohäntäpeuran osalta.
Tilanne Pirkanmaalla on katastrofaalinen. Kantatavoitteita asetetaan, mutta niihin ei sitouduta. Kannan leikkaamista ei kovista yrityksistä huolimatta
saatu alkuun päättyneellä kaudella, vaikka peuroja
kaadettiin ennätyksellisesti yli 60 000 kpl. Peuraonnettomuudet ovat kasvaneet tänä vuonna karmaisevasti jo 25% vuoden takaisesta - Liikenne on
lahjomaton kantamittari. Tiheimmän kannan alueella saalismäärissä on suurta hajontaa. Kaatolupia
tulisikin hakea nyt niin paljon, että niitä on varmasti liikaa. Myös lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan, että täysin lapasesta lähtenyt kanta voidaan
saada edes jotenkin hallintaan. Ykköstavoite olisi
lupa-alueen pienentäminen 500ha -> 100 ha.
25.9.2020 Teams
Kokouksen aiheena oli MTK:n valtuuskunnassa
tehtävät henkilövalinnat
Myös Aki Kaivola on ilmoittanut jäävänsä pois
MTK:n johtokunnasta, tämän myötä rotaatiota
johtokuntaan on odotettavissa. Tiina Linnainmaa
taustoitti hieman johtokunnan työskentelyä puheenvuorossaan. Paikalle toivotaan ensisijaisesti
aktiiviviljelijää, erityisesti kotieläintilallista. Pienellä liitollamme on vain kolme ääntä ja yhteistyön
merkitys korostuu vaalissa. Ennen kaikkea ehdokkaan on syytä miettiä asettumistaan oman ajankäytön kannalta – johtokuntatyöskentely voi sitoa noin
2-3 päivää viikossa eri sidonnaisuuksineen.

9.10. Teams

Päätettiin valita Pirkanmaan ehdokas MTK:n
johtokuntaan seuraavassa liiton johtokunnan kokouksessa.

Puintitilanne lienee hyvässä mallissa, satotaso
ohralla ja kevätvehnällä paikoitellen Pirkanmaalla
jäänee heikoksi. Maajussit-ryhmässä keskustellaan
kovasti MTK:n jäsenmaksusta. Eniten valittavat
ne, jotka eivät ole koskaan olleet jäseniä! Tiina
Linnainmaa kertoi MTK:n maitovaliokunnan
kuulumisia. Valmistelussa oli valiokunnan uusi
maitostrategia. Ulkomaan markkinointi nähdään

Keskustelu liiton syyskokousvalintojen valmistelusta koronatilanteessa.
MTY pj.- ja sihteerikokous on valmistelussa Lapinniemen kylpylään. Tämä on ollut perinteisesti
paikka, jossa voi käydä keskustelua eri alueiden
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tärkeänä kasvun mahdollistajana. Markkinat ovat
kuitenkin haastavat, sillä maitonesteiden kulutus
on tippunut reippaasti. Trendi on kansainvälisesti
sama ja tilanne vaatii sopeuttamistoimia. Eläinten
uusi hyvinvointilaki tulee lausuntokierrokselle
syksyllä. Siihen ei ole tulossa parsinavetoille
määräajankohtaan sidottua kieltoa, mutta muutoksia on luvassa parsinavetoiden nykyisen 60 päivän
laiduntamisvelvoitteen muuttumiseksi 90 päivän
ulkoilutuspakkoon. Elvytysrahastosta on tulossa
toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi
ja tukemiseksi v. 2022 alkaen. Maitoviestintää
ollaan lisäämässä mm. sosiaalisessa mediassa.
Laadinnassa on myös kirjelmä glyfosaatilla lopetetun nurmen kasvipeitteiseksi laskemisen puolesta.
Sikaruton leviäminen Saksassa vaikuttaa myös
alueen maidontuotantoon, sillä sadonkorjuuta
rajoitetaan alueen pelloilta viruksen leviämisen
estämiseksi. Kiina on lopettanut saksalaisen sianlihan tuomisen, nyt se liha pyörii Euroopassa, nyt
tarvittaisiin kotimaisilta toimijoilta vastuullisuutta.
Brysselin vihreät väitteet mietityttää. Valiokunnan
mielestä väitteiden pitää perustua tutkimustietoon.

samalla lapulla. Tämän asian kanssa varmaa jumpataan vielä paljon. Metsäpuolella ongelma on se,
että laskulta ilmenee, kuinka paljon rahaa menee
Mhy:n maksuun. Tuottajapuolella yhdistyksen
maksu jää jatkossa kokonaan yhdistyksen käyttöön.
Metsävaltuustovaalit on tänä syksynä, nyt kannattaa aktivoida jäseniä.
Koulutusstrategiaa ollaan tekemässä ja käytännön
työkalut tulevat kaikille näkyviin uuteen Oivaan.
Oiva on testausvaiheessa ja usko on kova, että
kaikki on valmista vuodenvaihteessa.
Keskusliiton viesti on, että e-laskun maksuun pitää
kannustaa, koska se on halvin tapa toimittaa laskut
perille. Todettiin kuitenkin, että tärkeintä on saada
laskut lähtemään ja mahdollisimman moni sen
myös maksamaan. MTK:n taloustyöryhmän ja
jäsenpalveluvaliokunnan jäsenet näkivät myös spostilaskun erittäin tärkeäksi mahdollisuudeksi
saada jäsenmaksulasku.
Johtokunnan jäsenten palkkioita esitetään pidettäväksi samana, mutta samalla valmistaudutaan
mahdollisiin palkkioiden maksuperusteiden muutoksiin tulevaisuudessa. Talousarvio rakentuu
pääosin viime vuosien tapaan, lisättynä sillä muutoksella, ettei liitto enää ensi vuodesta eteenpäin
kerää jäsenmaksuja omilta tuottajayhdistyksiltään.
Keskusliitto avustaa ensi vuoden liittoja aiemmin
kerättyyn jäsenmaksuun perustuen ja jatkossa
liittojen toiminta pyörii alueelta kerätyn edunvalvontamaksun osapalautuksen turvin.
Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, että pidetään kokouspalkkiot ennallaan.
Avattiin keskustelu siitä, muutetaanko palkkiot
vuosipalkkioksi. Muutos otettaisiin käyttöön aikaisintaan 2021 - 2022.
Keskustellaan ennen esitystä periaatteesta vapaammin kentän kanssa. Vuoden kuluttua tiedetään
myös tuleva taloustilanne.
Käsiteltiin talousarvio 2021
Toiminnanjohtaja esitteli. Tulot tulee vähenemään,
koska emme enää laskuta yhdistyksiä ensi vuodesta alkaen. Yhdistysten laskuun on voitu ennen
laittaa pieni prosenttikorotus. Jatkossa keskusliitto
maksaa edunvalvontamaksusta johdetun maksun
liitolle. Sijoitustuotot ovat epävarmin osuus tulopuolella. Päätettiin esittää talousarvio yleiselle
kokouksella. Päätettiin aloittaa keskustelu palkkioista ensin tulevassa pj.-sihteerikokouksessa.

Taloustyöryhmä ja jäsenpalveluvaliokunnan yhteiskokouksessa on todettu, että 1/3 yhdistyksistä
on jo hyväksynyt uudet säännöt. Mielenkiintoista
on jatkossa, kuinka jäsen käyttäytyy, kun molemmat, metsäpuolen ja tuottajapuolen maksut, on
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laki jätti kuntiin liian paljon päätösvaltaa esim.
vapaa-ajan asuntojen muuttamiseksi vakituiseen
käyttöön. Rakentamisen ”edullisuusvyöhyke”ajattelu on maaseudun kannalta vaarallista.

MTK:n valtuuskunnassa tehtävät henkilövalinnat
Anu-Maarit Välikosken ja Jukka Niittyojan nimet
ovat olleet esillä. Anu Välikoski ei ole käytettävissä. Johtokunta on ehdottomasti sitä mieltä, liiton
pitää olla mukana näissä valinnoissa.

Valkohäntäpeurakannan leikkaamiseksi tarvittaisiin uudistuksia lainsäädäntöön, mutta vielä ei ole
tiedossa voidaanko esim. vasaluvat vapauttaa
seuraavalle kaudelle. Maatalouspoliittinen tilanne,
valiokunnat, järjestöuudistus, valtuuskunta jne.

Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin ehdottaa
valtuuskunnalle Jukka Niittyojaa MTK:n johtokuntaan.

Valtuuskuntakuulumiset Jukka Niittyojan ja Jani
Hevonojan toimesta. Vanhat valinta-alue sopimukset eivät näemmä enää pidä. Esim. Satakunnasta
tuli yllättäen esitys valiokuntaan, jossa alueen
yhdessä sopima edustaja on ollut Pirkanmaalta.
Samoin maitovaliokuntaan esitettiin useampaa
ehdokasta samalta Pohjois-Suomen valintaalueelta, jolloin perinteinen etelän paikka oli uhattuna. Varsinais-Suomesta tullut ja Satakunnan
kannattama esitys pohjoisen kansallisen tuen
päättämisestä aiheutti kokouksessa voimakasta
keskustelua ja arvatenkin vaikutti osaltaan myös
seuraavan päivän henkilövalintoihin. MTK:n
johtokuntaan esitetty Jukka Niittyoja onnistui
kuitenkin saamaan vaalissa 37 ääntä, jääden lopulta
vain kolmen äänen päähän paikasta. Tiina Linnainmaa ja Hannu Karppila saivat lopulta pitää
paikkansa edustamissaan valiokunnissa, Tiina
eteläisten liittojen paikalla maitovaliokunnassa ja
Hannu vaalin jälkeen ympäristö- ja maankäyttövaliokunnassa.

3.12.Teams
Kuultiin Arto Pirttilahden katsaus ennen kokousta:
Valtion budjetti nousee ensi vuodelle 14mrd.
Elintarvikkeiden vientiin on luvassa panostuksia.
EU:n ohjaaminen ympäristö, energia ja hiilineutraaliuteen herättää kysymyksiä Suomen metsätalouden kannalta. Pirkanmaan teiden rahoitukseen
on mahdollista saada lisämäärärahoja, mm. yksityisteiden kunnossapitoon hallitus on varannut
valtakunnallisesti 30 milj. €, mikä on aiempia
vuosia enemmän. Kunnossapitovelka täytyy saada
taittumaan, mutta valitettavasti lämpimät kelit
koettelevat tieverkkoja erityisen kovasti ja kunnolliseen kiertoon teidenhoidollisesti on vaikea päästä.
Valokuituverkkojen rakentamiseen on myös varattu lisämäärärahoja. Valitettavasti Pirkanmaan
ELY-keskuksessa on noudatettu omaa linjaa hyväksyttävien kustannusten osalta, mikä on jarruttanut verkonrakennushankkeita alueellamme.
Kuiviketurpeen käyttö on myös vaarassa energiakäyttöä suitsiessa. Esim. broileritiloilla on kysymys
salmonellavapaudesta ja eläinten terveydestä.
Maine- ja hinnoitteluhaitta turpeelle on jo syntynyt.
Pahimmassa tapauksessa kuiviketurpeen hinta
nousee yli sen, mitä maatiloilla voidaan maksaa.
Turpeelle ei ole korvaavaa vaihtoehtoa hinnoiltaan
ja ominaisuuksiltaan. Saadaanko Pirkanmaalle
siirtymäaikaa turpeen energiakäytölle? Tätä on
ainakin tavoiteltu.
Melan rakentamat isot lomitusalueet voidaan
toteuttaa Pirkanmaalla melko helposti. Satakunnassa taas ollaan ministeri Kiurun poliittisella ohjauksella ajamassa lomitukselle Pirkanmaan ja Satakunnan yhteistä keskusta Kankaanpäähän. Tämä
vaikuttaa käyttäjien edun tavoittelun sijaan alueen
edun ajamiselta kulisseissa. Lomituslain uudistus
etenee eduskunnassa lähiaikoina
MRL uudistus etenee niin, että lunastusprosentin
nostamisesta pidetään kiinni, eikä uudistus etene
ilman sitä. Maanomistajat ovat Pirkanmaalla eriarvoisessa asemassa. Viime hallituksen uudistama
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jäämässä ulos uudistuksesta. Jos sääntöjä ei hyväksytä, niin seurauksena voi olla jopa järjestöstä
erottaminen keskusliiton johtokunnan tekemällä
päätöksellä. Mukana olon varmistaminen jollain
muulla, kuin uusien sääntöjen edellyttämällä tavalla olisi kallista ja työlästä rakentaa.

Valiokuntien kuulumisia.
Anu-Maarit Välikoski kertoi siipikarjaverkoston,
”Lennoston”, kokoontuneen 11.11. Ajankohtaiskatsauksessa kuultiin mm. EHK:n tilanteesta.
EHK:n rakenteen muutos kohti hyvinvointisuunnitelma-pohjaista järjestelmää keskusteluttaa ja
Lennosto katsoi, että sekä siipikarjan kasvattajien
ja neuvojien koulutus hyvinvointisuunnitelman
laatimiseksi on tarpeellista. EHK rahoituksessa
tuleekin huolehtia, että hyvinvointisuunnitelman
laatiminen toimenpiteenä saa riittävän rahoituksen.
MMM on aikeissa rahoittaa vuonna 2021 hyvinvointisuunnitelman kouluttamista korona elvytysrahalla, jonka jälkeen hyvinvointisuunnitelma tulisi
EHK toimenpiteenä sovellettavaksi jo vuonna
2022.

Johtokunnan vastuualuejaosta päättäminen
Visa esitteli aiemmin tehdyn kyselyn perusteella
tehtyä listausta johtokunnan eri vastuualueista ja
kiinnostuksen kohteista. Valittiin yhteisesti verkostoihin ns. päävastuulliset nimet pitämään liiton
johtokuntaa kartalla.
Liiton syyskokous järjestetään 9.12. koronaohjeiden tiukennuttua kokonaan etänä. Paikalle UKK:lle
otetaan vain pakolliset kokousvirkailijat. Kokousedustajat osallistuvat teamsin kautta. Suljettu
lippuäänestys toteutetaan tarvittaessa webropolin
kautta tekstiviestillä. Kokoukseen ilmoittaudutaan
ennakkoon Lyytillä ja osallistujilla on mahdollisuus liittyä mukaan kokousharjoitteluun 7.12.
Mahdollisiin teknisiin ongelmiin yritetään varautua
ennalta ja mietitään varajärjestelyjä kokouksen
sujuvoittamiseksi.

Lennostossa kuultiin uusimmat uutiset CAPtilanteesta sekä terveiset Copa-Cogecan ja komission CDG kokouksista, joissa käsiteltiin lihasiipikarja-alan asioita. Tämän lisäksi kokouksessa
kuultiin kansallisen turvetyöryhmän työskentelyn
ajankohtaistilanne. Toimialan on syytä itsekin
pohtia, miten JTF-rahaa voisi ohjata sellaisiin
toimenpiteisiin, mitkä tukevat lihasiipikarja-alan
turpeen saantia. Mikä on mahdollista ja mikä on
järkevää – jos turpeen poltto loppuu.

Osallistuminen johtokunnan kokouksiin 2020:
Jukka Niittyoja
Mika Hirvijoki
Sami Joutsela
Hannu Karppila
Sirkku Mäkelä
Mika Nieminen
Tuomas Potila
Heikki Salomaa
Ilkka Simola
Jussi Vilo
Anu-Maarit Välikoski
Esko Yli-Pärri

Esko Yli-Pärri kertoi Pohjois-Hämeen riistaneuvoston kokoontuneen. Kolmella alueella näyttäisi
siltä, että päästäisiin hirvikantatavoitteisiin. Suunta
on kannan osalta parempaan suuntaan. Tavoitejakson viimeisenä vuotena olisikin hyvä päästä tavoitteisiin. Esko kertoi myös eteläisten liittojen maitovaliokunnan kokoontuneen. Etäkokouksessa kuultiin koronapandemian vaikutuksista ruokatrendeihin, joihin luetaan vastuullisten ja jäljitettävien
tuotteiden, sekä hemmottelu- ja välipalatuotteiden
segmenttien kasvusta. EU:n maidontuotanto lähestyy taas vaisun alkuvuoden jälkeen ennätyslukemia
ja yhdessä sopimuksettoman brexitin kanssa markkinoille odotetaan ruuhkaa. Komission kerrotaan
huomanneen Etelä-Suomen karjamäärän vähentyneen merkittävästi kahdella viime kaudella.

8
8
7
7
8
7
7
4
8
7
8
8

Johtokunnan kokouksiin ovat osallistuneet myös
MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja
Tiina Linnainmaa sekä valtuuskunnan jäsen Jani
Hevonoja.

Osaamis- ja hyvinvointivaliokunta kokoontuu 4.12.
teemalla häiriötilanteista selviytyminen ja maatilojen kriisivalmius. Mikä on maatilojemme todellinen resilienssi ja miten sitä voidaan vahvistaa?
Järjestöuudistuksessa on edetty hyvässä hengessä,
Pirkanmaalla on enää muutama yhdistys, joilta
puuttuu ensimmäinen käsittely. Ei ole kuitenkaan
näköpiirissä, että yhdistyksistämme joku olisi
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MTK-Pirkanmaan COVID-19 akuutit
kriisitoimet
-

Työvaliokunta 15.3.
Johtokunta 17.3.
Tukikoulutuskierroksen (FTT) muuttaminen verkkoluennoiksi
Varautumiskirje yhdessä maataloushallinnon kanssa
Alkutuotantokysely yhdessä Ahlmanin
kanssa
Koronainfot yhdistyksille
Kotieläintilojen koronainfo 2.4.
Kasvinviljelytilojen koronainfo 17.4.
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Valiokuntien ja työryhmien kokoukset
Eteläisten liittojen lihavaliokuntaa ei kutsuttu
toimintavuoden aikana erikseen koolle, vaan
liittojen nimeämät edustajat kokoontuivat tuotantoeläinkohtaisten verkostojen laajennettujen
kokousten kautta; Hannu Karppila ja Tuomas
Potila nautaverkostossa (kokoontunut vuoden
aikana laajoihin kokouksiin 7.5. ja 3.9., sekä
keskustelutilaisuuteen 27.10.), Anu-Maarit Välikoski siipikarjaverkostossa (kokoontunut vuoden
aikana laajoihin kokouksiin 20.4. ja 10.9.) ja Jere
Ojanen sikaverkostossa (kokoontunut vuoden
aikana laajoihin kokouksiin 28.4. ja 23.9.)

Liiton työvaliokunta
Työvaliokunta on johtokunnan työrukkanen
tavallista enemmän valmistelua vaativiin asioihin. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden
aikana kahdesti. Maaliskuussa käsiteltiin koronan vaikutusta liiton toimintaan ja henkilöstöasioita. Elokuun kokouksessa päätettiin mm. puukaupasta.
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
MTK-liittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat ovat muodostaneet alueellisen yhteistyöelimen, jonka kokoontuu tarvittaessa. Kokouksiin kutsutaan alueen MTK:n johtokunnan
edustajat sekä valtuuskunnan varapuheenjohtaja.
Kokouksissa on käsitelty viljamarkkinatilannetta
ja maatalouspolitiikan CAP27 valmistelua sekä
järjestöllisiä kysymyksiä.

Valiokunta kutsuttaneen koolle taas vuonna 2021
ja nimettyinä edustajina jatkavat Anu-Maarit
Välikoski ja Hannu Karppila.

Liittojen puheenjohtajakokoukset
Liiton puheenjohtaja Jukka Niittyoja on osallistunut järjestettyihin pj-kokouksiin. Osaan kokouksia oli liittojen toiminnanjohtajilla mahdollisuus osallistua. Vuoden ensimmäiseen pjkokoukseen kutsutaan myös liittojen varapuheenjohtaja. Esko Yli-Pärri oli mukana tässä
kokouksessa.
Yhteistoiminta-alueen peltokasvivaliokunta
kokousti 24.6., 31.7., 24.9., 12.11. ja 11.12.
Kaikki kokoukset järjestettiin etänä. Kokousaiheina oli viljamarkkinatilanne ja järjestön viljastrategia jne.

Eteläisten liittojen maitovaliokunta kokoontui
vuoden aikana kaksi kertaa. 20.3. pidetyssä
etäjärjestäytymiskokouksessa kuultiin Brysselin kotieläinasiamiehenä toimivan Tarja Backmanin ajankohtaiskatsaus. Korona vaikuttaa jo
nyt maitomarkkinoihin; esim. Slovenia on hukkumassa maitoon, koska se vie 30% maidontuotannostaan
raakamaitona Italiaan jalostettavaksi – nyt raja
on kiinni. EU:ssa tuotanto on integroitunutta,
joten
muitakin vastaavia tapauksia pienemmässä
mittakaavassa on. Se, että ihmisten liikkumista
rajoitetaan, on EU:n perusperiaatteiden vastaista.
Kriisiaika koettelee EU:n ideaa ja ehkä tämä
koettelemus rajoittaa EU:n toimintojen syventämistä.

Peltokasvivaliokunnan puheenjohtajana toimii
Kalle Vähä-Piikkiö Varsinais-Suomesta ja sihteerinä Aino Launto-Tiuttu MTK-VarsinaisSuomesta.
Virtuaalisia toimihenkilötilaisuuksia järjestettiin todella paljon. Järjestöuudistukseen liittyvä
Oiva-jäsenpalvelualustan kehittämisryhmä järjesti mm viikoittaisen tilannekatsauksen. Koronatilanne ja sen vaatimat toimet tarvitsivat myös
lukuisia teams-kokouksia.
Ympäristö ja maapoliittinen valiokunta kokoontui teams kokoukseen kesäkuussa.

Parlamentin maatalous- ja ympäristövaliokuntien
välisissä neuvotteluissa aiemmin hyväksytyt
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asetuskohdat on avattu uudelleen tarkasteltavaksi. Neuvotteluja käydään raportöörien johdolla,
mutta eteneminen on ollut hidasta. CAPlainsäädännön puristaminen kokoon jäänee
Saksan pj. kaudelle vuoden loppuun ja Saksa ei
tunnetusti ole tuotantoon sidottujen tukien ystävä. On
muistettava, että tuotantoon sidotut tuet ovat
käytössä hyvin monissa maissa. Ilmastopolitiikka
asettaa lisäksi uusia uhkia tuotantoon sidottuja
tukia kohtaan eläintiheyden ja ilmastopäästöjen
lisääntymisen vuoksi.

nemmin tai myöhemmin tilakokoa merkittävästi
rajoittaviksi elementeiksi, hieman kuin maitokiintiöt aikoinaan. Vahva peruste tukikatoille
löytyy Itä-Euroopan isojen tilojen sijoittajille
ohjautuvan rahansiirron rajoittamisesta.

Uuden komission tavoitteena on muokata EU
hiilipäästöneutraaliksi vuoteen 2020 mennessä.
Sopimus ulottuisi kaikille elinkeinoelämän sektoreille, myös rakentamiseen, asumiseen ja

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat
maitomarkkinoiden näkymät, lomituksen saaminen etelässä ja Valion tuotantosopimusten käyttöönotto.

Investointien osalta EU asettaa maksimitukiprosentit. Koska EU siirtää uudella ohjelmakaudella
paljon vastuuta jäsenmaille, niin niiden (MMM)
strategisissa suunnitelmissa päätetään lopulliset
tukitasot. On hyvä viedä viestiä suoraan ministeriöön siitä, että tilojen kehittymistä rajoittaa
maksimituki investointeihin ja tukikatto.

17.11. pidetyssä etäkokouksessa keskusteltiin
maitoasiamies Marjukka Mattion johdolla koronasta ja brexitistä. Kummankin suhteen eletään
epävarmoja aikoja. Sopimukseton brexit vaikuttaa tällä hetkellä todennäköisimmältä vaihtoehdolta ja tämän vaikutukset tullaan varmasti
näkemään EU:n maitomarkkinoilla. Suomen
osalta voidaan koronan suhteen todeta, että sen
ruokamarkkinavaikutukset ovat olleet siedettäviä.
EU:n maidontuotannossa on rikottu tuotantoennätyksiä. Globaalit markkinat alkavat palautua
entisiin määriinsä. Juuston kulutuksen kotimaisuusaste on edelleen noin 50%. Meijerituotteiden
kulutus on ollut tänä vuonna pienessä kasvussa.
Erityisesti jogurtin ja voin kulutuksen kasvu
vihjaa kotona oleskelun lisääntymisestä. Rabobankin teettämässä kulutustrendikatsauksessa
hemmottelutuotteet ja välipalakulttuurin lisääntyminen näkyy nousevana ilmiönä. Myös terveys, jäljitettävyys, kestävyys, lisäarvotuotteet ja
laktoosittomuus ovat globaalisti nousevia trendejä kasvipohjaisten tuotteiden lisäksi, mikä voi
tuoda suomelle kilpailuetua.

liikenteeseen. Farm to fork- strategia: tavoitellaan maatalouden kestävyyttä. Sisältönä lannoitteiden, torjunta-aineiden ja antibioottien käyttömäärien vähentäminen. Meille ongelma, sillä
rahoituspohja ympäristöohjelmastamme häviää.
Biodiversiteettistrategia piti esitellä ensi viikolla,
mutta koronan takia sen esittely on epävarmaa.
Alustavien tietojen mukaan jopa 10% maatalousmaasta pitäisi olla monimuotoisuuskohteina
ja 30% pelloista luomussa. Suomessa taitaa tällä
hetkellä olla 17% erilaisilla ”hömppäheinillä” ja
jos tavoite on päästä niistä eroon tai vähentää,
niin EU:n linja vaikuttaa olevan toinen.

Eu:n rahoituskehysratkaisu oli pelättyä parempi.
1.pilarin taso säilyy samansuuruisena ja 2.pilarin
taso on jopa korkeampi, kuin päättyneellä kaudella (tässä mukana myös nopeasti käyttöön
kohdistettavat elvytysrahat). Käytännön tasolla
muutos ei välttämättä ole meillä enää suuri,
mutta
rakenteellisesti järjestelmä muuttuu enemmän
ilmasto- ja ympäristötoimenpiteitä suosivaan

Tukikatto asetettiin huippukokouksessa käsitellyssä rahoitusesityksessä 100 000€ ja siihen
laskettaisiin vain perustuesta ja siihen lisätään
maksetut palkat. Näin EU:n lypsylehmäpalkkio
ei olisi etelässä uhattuna. Valiokunta näki asian
etenevän nyt oikeaan suuntaan, mutta riskejäkin
on. Leikkurit ja rajoitukset voivat nousta en25

suuntaan -> vihreä arkkitehtuuri = 1.pilarissa
ekojärjestelmä ja 2.pilarissa ilmasto- ympäristötoimet.

peen vuokramökistä, johon kutsuttiin esittäytymään myös uusi Mela-asiamies Nico Suomalainen, sekä Olli Tuomaala LähiTapiola Pirkanmaasta kertomaan henkilöriskien vakuuttamisesta.

Huomioita uudistuksesta tässä vaiheessa:
+ Tuotantoon sidotut tuet ja kansalliset tuet
voivat jatkua nykymuotoisina
+ Tukikatto on jäsenmaille vapaaehtoinen
+ Ei merkittäviä muutoksia maaseutuohjelmaan
- Yksinkertaistaminen jää juhlapuheiden tasolle
- Yhteensovittaminen tulee olemaan hankalaa
+ Korvamerkkipuutteista ei enää sanktioida

7.11. minisyysparlamentin aluksi pidettiin
valiokunnan kokous, jossa käsiteltiin valiokunnan toiminnalle laadittavaa ohjesääntöä ja tarkasteltiin mistä MTK:n luottamustehtävistä löytyy
pirkanmaalaisia
maaseutunuoria.
MTKPirkanmaan tuottajayhdistysten puheenjohtajista
alle 35-vuotiaita löytyi viidestä yhdistyksestä
(16% nuoria), kokousedustajina 11kpl (12%

Brysselin uusi kotieläinasiamies Rauli Albert
esittäytyi valiokuntalaisille ja täydensi EU:n
ajankohtaisia asioita. Kokouksessa käsiteltiin
myös maitovaliokunnan maitostrategiaa, laidunnusta, hanhituhoja ja hiiliveroa.
Vuonna 2020 puheenjohtajana toimi Tuottajan
maidon edustaja Mika Tervo Pukkilasta ja sihteerinä toimi Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaalta.
Maaseutunuorten valiokunta kokoontui toimintakauden aikana kaksi kertaa paikan päällä ja
kaksi kertaa etänä. Tampereella 10.2. Tampereella Hämeenpuiston Grillssonissa pidettiin
järjestäytymiskokous, jossa puheenjohtajaksi
valittiin Juha Leppälahti. Kokouksessa valmisteltiin helmikuun lopussa Tampereella järjestettävää kevätparlamenttia ja suunniteltiin tulevaa
vuotta.

Kuva 19 Maaseutunuoria mikrofonissa kiinni Ville Koivuniemi

nuoria) ja yhdistysten johtokunnista 51kpl (19%,
kauden alkaessa alle 35-vuotiaita). Liiton johtokunnassa ja sitä kautta alueellisissa valiokunnissa ja verkostoissa nuoret ovat hyvin edustettuina,
mutta valtuuskunnasta ei löydy yhtään pirkanmaalaista maaseutunuorta. Mietittiin toimia
tilanteen muuttamiseksi.

Valtakunnallinen maaseutunuorten kevätparlamentti järjestettiin Tampereella 21.-22.2.
Sokos Hotel Tornissa. Valiokunnan sihteeri
auttoi keskusliittoa järjestämään tilaisuuteen
puhujia ja iltaohjelmaa. Sanna Tahlo Ylöjärveltä
puhui maatilan pärjäämisedellytyksistä suuren
kaupungin ja tiivistyvän yhteiskuntarakenteen
keskellä. Ahlmanin projektipäällikkö Antti
Luomala johdatti kuulijoita aiheeseen ”Mitä
vaatimuksia 2020-luvun ruokasektori asettaa
tuottajille”. Toisena päivänä Maija Pispa toi
osallistujille yhdessä Elina Jaakkolan kanssa
mietittävää omaan jaksamiseen ja työkyvyn
kehittämiseen liittyen. Osallistujia oli yhteensä
61 nuorta ja Pirkanmaalta mukana olivat Eeva
Heikkilä ja Ville Koivuniemi.

Maaseutunuoret
polttivat
valtakunnallisesti
perinteisiä joulutulia 21.12. Pirkanmaalla tulia
poltettiin ainakin Lempäälässä, Vilppulassa ja
Ruovedellä.
Pirkanmaan valiokunnan puheenjohtajana toimi
Juha Leppälahti Kurusta. Pirkanmaan maaseutunuorten valiokunnan sihteerinä toimi järjestöagrologi Jaakko Ahola.
Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen osaaminen
ja hyvinvointivaliokunnan kokous pidettiin
etänä 17.4. Mika Nieminen kertoi ensin koottuja
näkökulmia lomitukseen ja lomitusjärjestelmän
kehittämiseen yrittäjän kannalta. Lomituspalvelulakeja uudistetaan STM:n ehdotuksen mukaan
kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

9.9. pidetyssä etäkokouksessa suunniteltiin
marraskuussa pidettävää alueellista miniparlamenttia. Tapahtumaan osallistuttiin hybridimuotoisesti etänä valiokunnan jäsenten kanssa Sap26

lakeihin tehtäisiin rajallisia, osin EU:n valtiontukilainsäädännön vaatimia muutoksia. Toisessa
vaiheessa lomituslainsäädäntö uudistettaisiin
laajemmin. Muutoksiin vaikuttavat mm. maatalouden rakennekehityksestä aiheutuvat muutostarpeet ja yhdenvertaisuus.

Var-Sat-Pir alueellinen
kokoontui 28.5. Teamsilla

luomuvaliokunta

Valiokunta tutustui MTK-Luomun strategialuonnokseen ja totesi sen hyväksi. Keskusteltiin myös luomutuottajajoukon sisällöstä ja
luomutuen oikein kohdentumisesta. Näennäisviljelyä valiokuntalaiset eivät hyväksy. Keskusteltiin myös Luomun alle 3%:n markkinaosuudesta.
Luomun osuus olisi vihdoin saatava kuntoon.
Markkinoiden kasvaessa myös hehtaareita tarvitaan lisää. Keskusteltiin, minne luomutuotteet
”häviävät”, kun pellosta 13 % on luomussa.
Voiko olla tilastoharha? Lisäksi valiokunta on
osallistunut MTK-Luomun kokouksiin.

Maatalouslomittajat ry:n toiminnanjohtajan
Raimo Kivinevan kanssa käydyissä keskusteluissa epäiltiin, että jos STM:n esityksen 3. malli
toteutuu, missä erillinen yritys lomituspalvelun
tuottajana, voidaan lomittajille laatia ihan oma
työehtosopimus. STM:n vaihtoehdossa 2. Mela
tai joukko kuntia toimivat lomituspalvelujen
tuottajina. Melan vakuutusalan työehtosopimus
ei kuitenkaan sovellu lomittajille. Aikataulu on
tiukka ja koronarajoitukset viivästyttävät todennäköisesti vielä päätöksentekoa. Toisaalta EU:n
säädöksistä johtuen valmistelun takaraja tulee
nopeasti vastaan ja korjattu lomituspalvelulaki
tulee saada voimaan.

Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
Farmarin teematieto –hanke 2020

Valiokunta päätti vastata STM:n otakantaa.fi kyselyyn niin, että Aino kokoaa pääkohdat ja
valiokunnan jäsenet voivat vielä täydentää sitä
sähköpostin välityksellä. Kannanottoon lisätään
myös, että tulevaan malliin tarvitaan käytännöllinen parannus, missä yksiköiden rajalla lomittajia voitaisiin käyttää ristiin eri lomitusyksiköiden
alueella. Yksi yhteinen hallinto koko maahan
toisi yhdenvertaisuutta ja selkeyttä lomituksen
toimeenpanoon.

Tammikuun lopulla hanke oli mukana Hämeen
ELY-keskuksen järjestämässä
Toimiva, tuottava peltomaa –tilaisuudessa Lempäälässä. Verokoulutukset 5.2. ja 6.2. ehdittiin
pitää paikan päällä yleisölle ja Ahlmanilla pidetyn tilaisuuden kuvaus hoidettiin harjoituksen
omaisesti henkilöstön omilla videolaitteilla.
Kevään 2020 tukikoulutuskiertueen suunnittelupalaveri pidettiin 14.2. Pirkanmaan ELYkeskuksessa, mukana olivat ELY:n edustajat,
YT-alueiden edustajat sekä Ahola ja Fallström
FTT-hankkeesta. Kevään tukikoulutuskierros
päätettiin pidettäväksi 16.3. - 6.4.2020. Suunnittelupalaveri pidettiin 14.2. ELY-keskuksessa,
mukana olivat ELY:n edustajat, Yt-alueiden
edustajat ja Teematieto -hankkeesta Fallström ja
Ahola. Palaverissa päätettiin kierroksen ohjelmat, pitopaikat ja kierroksen kulku. Kaikki
pitopaikat ja aamukahvitarjoilut ehdittiin varata
ja valmistauduttiin kierroksen läpivientiin perinteisesti.
13.3. alkaneen lock downin jälkeen kaikki tilaisuudet peruttiin ja tehtiin suunnitelma siitä,
miten koulutuskierros voidaan järjestää uudessa
tilanteessa turvallisesti. 16.3. pidettiin uusi palaveri etänä Teamsilla ja todettiin yhteisesti ELY:n
ja kuntien maatalouspäälliköiden kanssa, ettei
koulutuskierrosta voida perinteisesti toteuttaa
koronatilanteen vuoksi ja päätettiin lennossa
aloittaa koulutusvideoiden tekeminen heti. Palaverissa mukana olivat Juha Levomäki, Kirsi

Kokouksessa keskusteltiin myös koronatukipaketista ja sen soveltamisesta maaseutuyrittäjiin.
Puheenjohtajana valiokunnassa toimi Erika
Koivumäki Satakunnasta, varapuheenjohtajana
Timo Teinilä Varsinais-Suomesta ja sihteerinä
toimi Aino Launto-Tiuttu Varsinais-Suomesta.
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Ahlgren, Matti Hokkanen, Timo Perälampi, Erja
Virtanen.
Huhtikuun alussa pidettiin koronainfo Pirkanmaalaisille kotieläintiloille aiheena: Mitä tilojen
tulisi tietää varautumisen näkökulmasta ja miten
tilanne vaikuttaa eri toimijoihin.
Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista: ”Hanke
pyrkii saamaan aikaan oleellisen toiminnallisen
muutoksen etä- ja verkko-osallistumiseen koko
kohderyhmälle” lähti toteutumaan heti maaliskuussa, kun koronavirus pakotti ennen näkemättömään pakolliseen etätekemiseen. Hankesuunnitelmaan kirjattu videokamera kalustoineen pääsi
tositoimiin välittömästi lock downin alettua.
Tukikoulutusvideot kuvattiin 18.3. MTKPirkanmaan toimistolla ja ne ladattiin YouTubekanavalle ja hankkeen omille nettisivuille.
Kaikki loput tilaisuudet pidettiin etänä Teamssovellusta käyttäen tai streemattiin suoraan
YouTubeen. Infot ja koulutukset kuvattiin Liiton
toimistolle pystytetyssä studiossa. Hankkeen
toimihenkilöt järjestivät koulutustilaisuudet
(jotka sitten viime hetkellä peruttiin ja muutettiin
toimintatapaa), sopivat asiantuntija- ja hallinnon
puheenvuorot, hallinnoivat hanketta, tiedottivat
siitä, juonsivat ja kuvasivat koulutus- ja infotilaisuudet.
Paikalla
yhteensä
kolmessa livetilaisuudessa ja 20 Etänä
Teamsilla oli osallistujia yhteensä 484 ja
katselukertoja kertyi
vuoden 2020 aikana
2819.

sin tarjous. Sanafarmilla on tarjousten paras
hankkeen toimintaympäristön sekä elintarvikealan tuntemus.
Sanafarmi toimitti Farmarin teematieto hankkeelle:
1. Logon ja graafisen ilmeen
2. Hankkeen teeman mukaisen kuvituksen
käytettäväksi kaikessa hankkeen viestinnässä.
Hankkeen kuvitushahmot.
3. Viestipaketin
4. Nettisivut https://www.farmarinteematieto.fi/
5. Hankkeen facebook-sivun ulkoasun
Tuottajayhdistysten koulutuspäivät puheenjohtajille ja sihteereille pidettiin Lapinniemen
kylpylässä 22.-23.10.2020
Pj.-sihteeripäivät pidettiin “omalla porukalla”
Tampereella. Lokakuussa koronatilanne oli vielä
niin rauhallinen, että kokoontuminen turvajärjestelyin oli mahdollista. Kokoukseen paikalle
saapui yli 30 osallistujaa, Teamsin välityksellä
mukana oli kymmenkunta yhdistysten edustajaa.
Aiheina olivat uusi jäsenportaali Oiva, järjestö-

Farmarin teematieto hankkeen tilaisuudet
2020

Hankkeen tiedotus
Tiedotus, markkinointi, graafinen ilme ja
viestintä. Tarjouskilpailun jälkeen viestintä- ja markkinointipaketin toteuttajaksi
valittiin Sanafarmi,
Sanafarmin (Marko
Honkaniemi) valintaa
puolsi selkeästi edulli28

uudistus sekä yhdistysten sääntömuutosasiat.
Lisäksi kuultiin Juha Marttilan ajankohtaiskatsaus.

9. Valion alueellinen neuvottelukunta
10. MTK Pirkkalan ylimääräinen kokous
11. Päätukihakukoulutus 2020 ELY:ssä, Ftt
12. Rhy mo-edustajien koulutustilaisuus
12. Parasta Pirkanmaalta- kehittämisryhmä
12. Urakalla Eteenpäin- koulutus, Pirkanhovi
14. MTK-Pirkkala kokous
15. Työvaliokunta
17. Liiton johtokunta
18. Tulevaisuuden lomitus seminaari
18. Tukikoulutusten kuvaus, Ftt
19. Tukikoulutusten kuvaus, Ftt
20. Et. liittojen maitovaliokunnan kokous
23. Pirkanmaan alkutuotantokysely
26. Järjestökoulutuksen pj. ja sihteeri valmennus
27. Tukikoulutusten kuvaus, Ftt
30. Maksuvalmiuskatsauksen kuvaus, Ftt ja Vf
31. EU-tukiavustajakoulutus, Ftt

Kuukausittainen toiminta
Tammikuu
9. Teams Omistajakoulutus
10. Ellivuoripalaveri Pir-Sat-Var
13. Tukihenkilöverkkopalaveri
13. Teams Käyttäjäkoulutus
14. Parasta Pirkanmaalta kehitt. ryhmä
14. Teams käyttäjäkoulutus
15.-16. Toimihenkilöpäivät Helsinki
16. Pirkanmaan ilmastotiekartta
20. Yhteistyöpalaveri LähiTapiola
20. Tampere rhy hallitus
23. Kiertotaloustiimi
24. Liiton johtokunta
27. Ilmasto- ja biokaasukeskustelu, Hkyrö
28. Tj-kokous Hki
29. Biokaasuekosysteemi ohjausryhmä
29. ELY:n maakuntotilaisuus, Lempäälä
30. VarSatPir-johtoryhmä
30. Yrityskylätapaaminen

Huhtikuu
1. Salorinteen Säätiön stipendit
2. Kotieläintilojen koronainfo, Ftt
6. Mty koronainfo
7. Järjestöuudistuksen starttipäivä
7. Osk Länsi-Maidon sopimustuotantoinfo
8. Liiton johtokunta
8. OBS-koulutuksen pitäminen liittoihin
9. Osk Maito-Suomen sopimustuotantoinfo
14. Tj-kokous
15. Urakalla Eteenpäin- hankkeen ohjausryhmä
17. Kasvinviljelytilojen koronainfo
20. LSAVIn tila-ja lupafoorumi
22. Voimaa Farmarille ohjausryhmä
22. Pirkanmaan ilmastotiekartta ohjausr.
23. Parasta Pirkanmaalta - kehittämisryhmä
27. VF Pirjo Latvanen haastattelu
29. Keskusliiton manujen koulutuspalaveri
30. Tj-kokous

Helmikuu
3. Toimistopalaveri
4. Pirkanmaan pj.-siht kokous
4. Biokaasuekosysteemin kick-off
5. Veroilta Vesilahti, Ftt
6. Veropäivä Tampere, Ftt
10. Jäsenrekisteripalveluaamukahvit
10. Maaseutunuorten valiokunnan kokous
12. Elintarvikepoolin koulutus
14. Tukikoulutuspalaveri ELYssä, Ftt
15. MTK-Vilppula johtokunta
19. Markkinoinnin suunnittelupalaveri Ftt
19. Maatilahankkeiden yhteistyöryhmän palaveri
20. Tj-kokous
21. Pj-Tj-kokous
21.-22. Maaseutunuorten kevätparlamentti, Tre
27. KOY Ratinansuvanto hallitus

Toukokuu
13. Biokaasutyöpaja
13. MTK Luomu strategiatyö
14. Evli-pankin sijoitusmarkkinakatsaus
15. Vauhtia vesienhoitoon ohjausryhmä
18. Yhteistyöpalaveri MTK -Treen yliopisto
19. Yhteistyöpalaveri MTK -Treen yliopisto II
20. Yhteistyöpalaveri MTK -Treen yliopisto III
22. Viestinnän tietoisku, MTK

Maaliskuu
2. Alueellinen metsävaliokunta
4. Tstopalaveri
4. Ikaalisten reitin neuvottelukunta
4. Pirkanmaan biokaasu työpaja
5. Riistakeskus sidosryhmäpalaveri
5. MTK-Teisko ylimääräinen kokous
6. MTK IT-ohjausryhmä

Kesäkuu
3. Tilintarkastus
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5. Lunastuslaki-info
9. MTK Luomun kokous
10. Liiton johtokunta
10. MTK-Säätiö
12. Biokaasutyöpaja
12. Maankäyttövaliokunta
17. MTK-Lempäälä kokous
18. MTK-IT-ohjausryhmä
20. Peltokasvivaliokunta
25. Eteläiset liitot pj-tj-kokous
26. Liiton kevätkokous

24. Lounaisten liittojen peltokasvivaliokunta
25. Liiton johtokunta
25. MTK-Messukylä kokous
30. MTK Luomu syyskokous
Lokakuu
1. Ekothon Pirkanmaa
2. Manuvastaavien aivoriihi
4. Treenpäivän navettalive
5. Parasta Pirkanmaalta kehittämisryhmä
7. Pirkanmaan ruokafoorumipalaveri
8. Tj-kokous
8. Kotieläintilojen turvallisuusilta
9. Liiton johtokunta
9. MTK-Hämeenkyrö kokous
15. LSSAVI Lupafoorumi
16. Oiva-tehokäyttökoulutus
16. Manuvastaavien aivoriihi
19. VM:n Suomen kestävä kasvu kiertue
20. KOY R-S hallitus
20. Drone-teematietäjät koulutus päivä 2, Ftt
21. Pirkanmaan ruokafoorumi ja paneeli
21. MTK-Ikaalinen syyskokous
22.-23. Pj.-sihteeripäivät, Holiday Club, Lapinniemi Tre
26. Talouden ABC-palaveri
27. Nautaverkoston keskustelutilaisuus
28. VHS maataloussektorin asiantuntijakok.
28. MTK-Tottijärvi kevätkokous
28. Talouden ABC-suunnittelupalaveri, Ftt
29. Sosiaalisen median korkeanpaikanleiri

Heinäkuu
7. MTK-SLC maatalouden ilmastotiekartan
sisäinen julkistustilaisuus
31. Kuuden eteläisen liiton valtuuskunnan jäsenten ennakkokokous
Elokuu
4.-5. MTK:n valtuuskunta
5. MTK-Eräjärvi kokous
11. MTK-Längelmäki, -Juupajoki ja-Orivesi
kokoukset
13. Tj-Kokous
17. Holiday Club palaveri, Lapinniemi Tre
18. MTK-Ruovesi ja -Virrat kokous
19. MTK-Vesilahti kokous
20. Työvaliokunta
22.-24. MTK:n ständi SDP:n puoluekokous

25. Palaveri Melan uusi asiamies
26. Järjestön koulutusvastaavien Teams
27. Tj-kokous
28. MTK-Ikaalinen kokous
31. Toimistopalis
31. Dronekoulutuspalaveri, FTT

Marraskuu
2. Farmarin teematieto-nettisivujen käyttäjäkoulutus, Ftt
2. Toimistopalis
3. Drone-teematietäjät päivä 3, lennätys, Ftt
3. MTK-Mouhijärvi-Suodenniemi kokous
4. MTK-Pohjaslahti syyskokous
4. MTK-Aitolahti ylimääräinen kokous
5. Tilojen johtamisjärjestelmät- palaveri, Ftt
5. Tj-kokous
7. Maaseutunuorten etäsyysparlamentti, Sappee
9. Tietohallinnon teemapäivä
10. Älykkäät maaseudun webinaari
10. Pirkanmaan ilmastotiekartta
11. MTK:n valtuuskuntaa valmisteleva kokous
11. Teiskon kaavaliven suunnittelu
11. Urakalla Eteenpäin ohjausryhmän kokous
12. MTK-Eräjärvi syyskokous
12. Ruovesi-Virrat johtokunnat
12. Lounaisten liittojen peltokasvivaliokunta

Syyskuu
1. Pirkanmaan ilmastotiekartta ohjr.
1. Lomituksen yhteistyöryhmä, Nokia
3. Drone-teematietäjät koulutus päivä 1, FTT
4. Vauhtia vesienhoitoon verkostor.
9. Maaseutunuorten valiokunnan kokous
7. MTK-Mouhijärvi-Suodenniemi kokous
10. Biokaasutyöpaja
10. Tj-kokous
11. Liiton johtokunta
15.-16. Toimihenkilöpäivät
17. Teemana valkohäntäpeura, infotilaisuus
21. Maakunnan yhteistyöryhmä
23. KOY Ratinansuvanto hallitus
24. Tj-kokous
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13. Manuvastaavien aivoriihi
13. MTK-yhdistysten pj.-siht. valmennuksen
suunnittelua
16. MTK Viljakkala kokous
16. MTK-Teiskon johtokunta
16. MTK-Aitolahti johtokunta
17. Eteläisten liittojen maitovaliokunta
17. MTK-Lempäälä syyskokous
17. Maankäyttötiimi
17. Tyhypäivä
18. Välitinpäätös- ja verosuunnittelupäivä, Ftt
18. MTK-Pälkäne syyskokous
19. Teiskon kaavatilaisuus
19. Teiskon kaavalive jäsenille
19. Tj-kokous
20. Liiton johtisteams
23. MTK-Teisko syyskokous
24. MTK-Vesilahti syyskokous
24. MTK Kangasala syyskokous
24-25. MTK:n valtuuskunta
25. MTK-Kuru kokous
25. Holistic management FB-live Ftt
26. MTK-Virrat
26. MTK-Ruovesi kokous
27. Talouden ABC tallennus, Ftt
30. MTK-Pirkkala kokous

2. MTK-Orivesi syyskokous
2. MTK-Luopioinen syyskokous
3. Liiton johtokunta
3. Tj-kokous
3. MTK-Ylöjärvi kokous
3. MTK-Längelmäki kokous
4. Toimistopalaveri
4. MTK-Vilppula syyskokous
7. MTK asiantuntijat kokoontuminen
7. MTK-Juupajoki
8. Finago Procountor taloushallinto esitt.
8. MTK Luomun kokous
9. Liiton syyskokous
9. MTK-Aitolahti syyskokous
10. MTK-Viiala syyskokous
10. MTK-Messukylä
11. Oiva osana MTK:n päivittäistä viestintää
14. Parasta Pirkanmaalta ohjausryhmän kokous
17. Järjestön koulutusvastaavien tapaaminen
17. MTK-IT ohjausryhmä
18. Pirkanmaan biokaasuryhmä
21. Maakunnan yhteistyöryhmä

Muu toiminta

Joulukuu
1. TTL Tampereen alueneuvottelukunnan kokous
1. MTK-Tottijärvi kokous
1. Yrityskylävierailu
1. MTK-Nokia syyskokous

7.2. Laske ystäväsi -ulkoilutapahtuma Ellivuoressa jouduttiin perumaan lumen puutteen
vuoksi.

Kuva 20 Ehdimme pitämään järjestöuudistusaiheisen pj-sihteerikokouksen
helmikuussa ennen koronasulkua
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Toimintasuunnitelma 2021
Toteutamme järjestöuudistuksen korostaen jäsenistön tarpeita

Koronapandemia muutti toimintakenttäämme – se vaikuttaa niin jäsenkunnan elinkeinoihin kuin järjestön toimintaankin. On hyvin todennäköistä se, että poikkeustilanne
jatkuu vielä ainakin vuoden 2021.
MTK:n jäsenten elinkeinoihin vaikuttavat tutut muutostrendit jatkuvat ennallaan. Viljelijöiden lukumäärä laskee tasaisesti ja tuotannon kannattavuusongelmat jatkuvat.
Viljelijöitä syyllistävä ilmastokeskustelu ei ole päättynyt, mutta maa- ja metsätalouden kykyä sitoa hiiltä on onneksi huomattu yhä laajemmin.
MTK-Pirkanmaan toiminnassa on keskeisintä jäsenten edunvalvonta ja järjestötyö.
Edunvalvontaan kuuluu niin yksittäisen jäsenen auttaminen ja hänen edunvalvontakysymyksensä, paikallisten ja alueellisten elinkeinoedellytyksien parantamiseen kuin
vaikuttaminen valtakunnallisiin linjauksiin. Järjestötyössä tuemme ja kannustamme
MTK-yhdistyksissä toimivia henkilöitä aktiiviseen yhdistystoimintaan sekä huolehdimme järjestöhengen ylläpidosta.
Koko MTK-järjestön yhteiset tavoitteet ovat biotalouden edellytysten voimistaminen,
maaseudun kasvaneen arvostuksen hyödyntäminen tuloja lisäävällä tavalla, rakennamme yhteistä tunnetilaa yhdessä tekemällä ja otamme organisaatiosta tehot irti.
Liitto ja yhdistyskenttä toteuttaa yhteisesti sovittuja toimenpiteitä.
Maatalouden kannattavuuskriisi on laajasti tiedossa. Toimivaa ratkaisua kannattavuuskäännökseen ei ole kuitenkaan löytynyt. Tulevan toimintavuoden aikana saataneen EU:n maatalouspolitiikan keskeisimmät linjaukset, mutta on vaikea uskoa niistä
saatavan apua kannattavuuteen – ratkaisua pitää hakea markkinavaikuttamisesta ja
viljelijäyhteistyöstä.
Yhteiskunnallisen ilmapiirin ja heikon kannattavuuden johdosta on viljelijöiden työhyvinvointi romahtanut. Liitto jatkaa edelleen viljelijöiden jaksamiseen ja auttamiseen
keskittyvän Voimaa Farmarille -hankkeen toteuttamista. Viljelijöiden osaamisesta
huolehditaan Farmarin Teematieto-hankkeella.
MTK:n järjestörakenne ja sen tavat toimia ovat olleet koko historiamme samanlaiset.
Tulevana toimintavuotena olemme ensimmäistä kertaa uudessa jäsenmaksurakenteessa. Tämä edellyttää kaikilta järjestöportailta ja -toimijoilta uutta toiminnallista ajattelua ja uudenlaista toimintaa. Käynnistetään liiton ja yhdistyksien strategiatyö.
Kehitämme järjestöviestintäämme ja pyrimme tavoittamaan jokaisen jäsenemme.
Käytännön työvälineitä tässä ovat mtk.fi-palvelu sekä muut digitaaliset palvelut ennen
kaikkea uusi jäsenpalvelurekisterimme Oiva. Jatkamme myös liiton toiminnan onnistumisen säännöllisen mittaamisen kysyen sitä säännöllisesti avaintoimijoilta.
Yhteisiä avaintavoitteita tavoitellen, oman maakunnan erityispiirteet huomioiden
MTK-Pirkanmaa maakunnallisena etujärjestönä pyrkii turvaamaan jäsenistönsä kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja vireän yhdistystoiminnan.
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Seuraavassa on koottu keskeisempiä vaikuttamis- ja edunvalvonta-asioita.

Maakunnallisesti tärkeät asiat
Toimiva lomitus, oikeudenmukainen ja jäsenten liiketoimintamahdollisuuksia edistävä Pirkanmaan ilmastotiekartta. Riista-asia.
MAATALOUSPOLITIIKKA
Maatalouspolitiikan rahoituskehys ja maatalouden tuet sekä maaseudun kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet seuraavalle ohjelmakaudelle päätetään ensi vuoden aikana. Tärkeimpinä
vaikuttamisen paikkoina tulevat olemaan mm. rahoituksen taso, tukikatto, Etelä-Suomen
kansalliset tuet, byrokratian yksinkertaistaminen sekä tuotantoon sidottujen tukien turvaaminen. Ympäristökorvauksen sisältövaatimukset pitää olla mielekkäässä suhteessa rahoitukseen.

JÄRJESTÖUUDISTUS, TOIMINTA, VIESTINTÄ ja KOULUTUS
Järjestöuudistus siirtyy toimeenpanovaiheeseen. Liitto panostaa jäsenpalveluohjelma Oivan
käyttöön siten, että se on aktiivisesti käytössä myös yhdistyksissä.
Jatketaan yhteishengen nostattamista ja tarjotaan mm. perinteistä kesäteatteria, mikäli koronatilanne sen sallii.
Jatketaan ja tehostetaan liiton kotisivujen käyttämistä viestinnällisenä ”kotina”, josta jaetaan
kaikki julkaisut liiton omiin somekanaviin. Kannustetaan yhdistyksiä ja jäseniä osallistumaan somekeskusteluihin. Pyritään säännölliseen jäsen- ja avainluottamushenkilöviestintään
mm. raportoidaan lyhyesti johtokunnan kokouksissa esillä olleet tärkeimmät asiat.
Yhdistysten käyttöön on saatu kuomullinen peräkärry, joka sisältää tapahtumakäyttöön soveltuvaa materiaalia mm. MTK-logolla varustettu teltta, messupöytä jne. Yhdistyksiä kannustetaan järjestökärryn ahkeraan käyttöön.
Maaseutunuorten valiokunta ohjaa liiton alueella tapahtuvaa nuorten toimintaa
MAANKÄYTTÖ
Maakäytön saralla on meneillään tärkeitä lainsäädäntöuudistuksia, esim. maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus sekä lunastuslain osittaisuudistus.
Muutoin liitto vaikuttaa normaaliin tapaan muihin maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun
liittyviin toimiin kuten kaavoitukseen, sähkölinja- ja kaapelointihankkeisiin, maatalouden
vesiensuojeluun ja teiden korjausvelan hoitoon. Bio- ja kiertotalouden edistäminen sisältyy
oleellisena osana liiton toimintaan. Yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten kanssa toteutetaan
alueellisen metsävaliokunnan kautta.
Kannustetaan yhdistyksiä vuoropuheluun kuntien kanssa maankäyttöasioissa.
HYVINVOINTI JA SOSIAALITURVA

Voimaa Farmarille -hanke
Hankkeen toiminta jatkuu nykyisillä päätöksillä vuoden 2021 loppuun.
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Kuva 21 Farmarin Teematietohanke järjesti Dronen käyttö maataloudessa – kurssin. Kuvassa kurssilaisia Teiskossa.
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Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Tampereella Pirkanmaan Maa- ja Metsätalossa, Näsilinnankatu 48 E.

LSO-Osuuskunta Turku
Itikka Osuuskunta Seinäjoki
LähiTapiola
Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry

MELA-asiamies ottaa vastaan ajanvarauksella
MTK-Pirkanmaan toimitiloissa.

Yhdistysten toiminta

Toimitilahuoneiston kaksi huonetta oli kertomusvuoden Voimaa Farmarille -hankkeen käytössä ja yksi huone on jo useita vuosia ollut
vuokrattuna Teiskon 4H-yhdistykselle.

Yhdistykset ovat huomioineet sukupolvenvaihdostiloja lahjalla. Yhdistykset huomioivat yleisesti myös luottamustehtävästä poisjääviä henkilöitä. Liiton alue on jaettu valinta-alueisiin ja
monet yhdistykset pitävät ns. aluekokouksen
ennen liiton syyskokousta.

Toimistoon on tilattu maatalousalan ammattilehdet: Käytännön Maamies, Kylvösiemen.
Ilmaiskappaleina on saatu Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk sekä eri yhteisöjen
julkaisuja.
Ilmaisnumeron lähettäneille lehdille ja yhteisöille esitämme tässä yhteydessä parhaimmat kiitokset.

Seuraavat yhdistykset ovat yhden kokouksen
(vuosikokous) käytännössä:
Aitolahti, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kuru, Luopioinen, Längelmäki, Messukylä, MouhijärviSuodenniemi Orivesi, Pirkkala, Pohjaslahti,
Pälkäne, Ruovesi, Teisko, Vesilahti, Viiala,
Viljakkala, Vilppula, Virrat ja Ylöjärvi.

Uutisoiva-lehti tulee MTK-Ikaalisten tilaamana.
Lämpimät kiitokset Ikaalisten yhdistykselle.

Vanha kahden kokouksen käytäntö on edelleen
seuraavissa yhdistyksissä: Eräjärvi, Ikaalinen,
Kangasala, Lempäälä, Nokia ja Tottijärvi (6).

Toimistosta on liiton työn ohella postitettu myös
maataloustuottajayhdistysten jäsenkirjeitä sekä
erilaisia juhla- sekä retkikutsuja. Suosittu tekstiviestipalvelu on ollut ahkerassa käytössä yhdistysten nopeaan tiedottamiseen ja muistutusviestien lähettämisessä.

Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.

Liiton jäsenet
Yhteisöjäsenet
26 maataloustuottajain yhdistystä, katso. etusivun kartta.
Alueen manttaalikunnat ja -säätiöt (22)
Meijerit, teurastamot ja muut
Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
Osuuskunta Maitosuomi Seinäjoki
Osuuskunta Tuottajain Maito Riihimäki
Kuva 22 Jyrki Ahola (edessä vasemmalla) kutsuttiin MTKLuopioisten kunniapuheenjohtajaksi. Nykyinen pj.
Antti Vierikka luovutti kunniakirjan koronaturvallisesti
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Liiton talous 2020
Liiton toiminnan talous on varsin vakaalla uralla, mutta yhdistyksille on jäänyt vuosien saatossa yhä
vähemmän. Toimenpantu järjestöuudistus vakauttaa yhdistyksien asemaa ja jatkossa vastuu ”saamatta
jääneestä jäsenmaksueurosta” jakaantuu kaikille organisaatiotasoille.
Liiton taloudelliseen tulokseen vaikutti kolme keskeistä ja isoa asiaa. Suurin oli liiton metsäkappaleesta
tehty puukauppa. Saimme puukauppatuloa yli 110.000€. Hakkuu tehtiin aivan loppusyksystä ja metsänuudistamiskustannukset tulevat vuodelle 2021. Toinen keskeinen talousvaikutteinen asia oli MTK:n
eläkesäätiön myynnistä tullut myyntitulo. Koronavirus muutti toimintaamme niin, että matka- ja erilaiset
tapahtumakulut jäivät keskimäärin puoleen normaalista. Muutoin kulunut toimintavuosi oli taloudellisesti
suunnitellun kaltainen. Toimintavuovuoden tulos muodostui huomattavan ylijäämäiseksi.
Liiton tilinpäätöksessä ovat mukana sekä hankkeiden toiminta, että liiton toiminta. Kirjanpidollisesti ne
pystytään eriyttämään helposti, sillä kaikilla on käytössään oma kustannuspaikkansa. Hanketoimintaan
sisältyy aina sellainen riski, ettei hankkeen rahoittaja maksakaan jotain yksittäistä kustannuserää. Tällöin
asia jää liiton maksettavaksi. Näin ei ole kuitenkaan käytännössä tapahtunut, vaan maksatukset ovat
tulleet lähes sentilleen haettuina.
Liiton toiminnan ohjenuora on ollut toteuttaa niitä toimia mitä kulloinkin tarvitaan ja mitä katsotaan
tarpeelliseksi. Jos toiminta muodostuu jatkuvasti huomattavan alijäämäiseksi, tarkentaa johtokunta taloudellista ohjaamistaan.
Liitto omistaa 36 hehtaarin metsätilan Pälkäneen Luopioisten Kyynärössä. Tukimetsän metsätaloussuunnitelma päivitettiin vuonna 2012. Suunnitelmaa pyritään noudattamaan suhdanteet huomioon ottaen.
Suunnitelma on tarpeen myös päivittää.
Muuta merkittävää omaisuutta liitolla on vuonna 2009 pintaremontoitu Hämeenkatu 5:ssä oleva 90 m2
toimistohuoneisto sekä huoneistoon kuuluvan autopaikka, jotka ovat vuokralla Halonen Oy:llä. Kyseinen
taloyhtiö on remontoinut viime vuosina jatkuvasti. Nyt ovat suurimmat remontit tehtynä. Liitto antoi
koronasta johtuen vuokra-alennusta huhti-, touko- ja kesäkuussa.
Samassa yhteydessä uusittiin liiton kustannuksella wc-tilojen kaakelointi ja kalusteet. Liitto omistaa itse
159 m2 toimitilansa Maa- ja Metsätalosta. Näsilinnankadun toimistosta on osa vuokrattu Hämeen 4Hpiirille.
Liiton kirjanpidon ja muun taloushallinnon on hoitanut ProTalous Etelä-Karjala Oy. Liiton talous ja
kirjanpito kilpailutettiin syksyllä 2015 ja ProTalous E-K jatkaa yhteiskumppaninamme.
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Kuva 24 MTK-yhdistyksien puheenjohtajia ja sihteereitä koolla. Edessä Leena Salunen, Satu Kirmo ja Mari Kaipio
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Kuva 23 Voimaa Farmarille-hankkeet tilaisuus Teivon raviradalla

Johtokunta, työryhmät, valiokunnat, edustajat ja toimihenkilöt
Johtokunta 2020
Puheenjohtaja (2016)
Maaseutuyrittäjä Jukka Niittyoja, Ylöjärvi
(Viljakkala) johtokunnan jäsen vuodesta 2009
Varapuheenjohtaja (2020)
Maanviljelijä Esko Yli-Pärri, Tampere (Teisko) johtokunnan jäsen vuodesta 2016
Muut jäsenet
Mv. Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru), johtokunnan jäsen vuodesta 1998, varapuheenjohtaja 2004 - 2011
Maaseutuyrittäjä Sirkku Mäkelä, Ruovesi 2006
Mv. Hannu Karppila, Kangasala 2007
Yritysneuvoja, maanviljelijä Mika Hirvijoki, Ikaalinen 2011
Mv. Sami Joutsela, Längelmäki 2014
Mv. Jussi Vilo, Vesilahti 2014
Mv. Heikki Salomaa, Orivesi (Eräjärvi) 2015
Mv Anu-Maarit Välikoski, Mänttä-Vilppula (Vilppula) 2016
Mv Tuomas Potila, Hämeenkyrö 2018
Mv Ilkka Simola, Pälkäne 2020
Työvaliokunta
Jukka Niittyoja, Sirkku Mäkelä, Esko Yli-Pärri, Anu-Maarit Välikoski ja Hannu Karppila

Maaseutunuorten valiokunta
Pj. Juha Leppälahti, vpj. Jaakko Ojanen, Ville Koivuniemi (Pirkanmaan edustaja MTK:n maaseutunuorten valiokunnassa), Juho Eskola, Juhani Rauhalammi, Eeva Linnainmaa, Eeva Heikkilä, sihteeri Jaakko
Ahola.
Liiton johtokuntaa edustaa Tuomas Potila
Edustajat MTK:ssa
Valtuuskunta
Jani Hevonoja Akaa, Anu-Maarit Välikoski Vilppula ja liiton puheenjohtaja Jukka Niittyoja Viljakkala
Edustajat MTK:n valiokunnissa ja
verkostoissa 2020
Maitovaliokunta
Tiina Linnainmaa, Hämeenkyrö
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta, varajäsen
Sirkku Mäkelä, Ruovesi
Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta
Mika Nieminen, Ylöjärvi
Ympäristö- ja maankäyttövaliokunta
Hannu Karppila, Kangasala
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Yhteisvaliokuntien jäsenet 2020
Eteläisten liittojen maitovaliokunta
Heikki Salomaa, Esko Yli-Pärri
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Sirkku Mäkelä, Anu-Maarit Välikoski ja Mika Nieminen MTK:n valiokunnan jäsen
Maankäyttö- ja ympäristövaliokunta
Jani Hevonoja, Hannu Karppila
Jäsenpalveluvaliokunta
Jukka Niittyoja, Visa Merikoski
Elinkeino-, politikka- ja yrittäjyys
Sirkku Mäkelä
Tuotanto- ja muut valiokunnat, jaostot
Peltokasvijaosto
Sami Joutsela, Jussi Vilo
Maito
Esko Yli-Pärri, Heikki Salomaa ja Tiina Linnainmaa MTK:n maitovaliokunnan jäsen

Liha
Hannu Karppila, Anu Välikoski
Luomu
Mika Hirvijoki, Juha Salin, varalla Sakari Norokorpi

Edustajat muissa yhteisöissä
HKScan Oyj yhtiökokous
Hannu Karppila
Kiinteistö Oy Kauppa Tammer yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Jukka Niittyoja
Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous
Visa Merikoski, varalla Mika Nieminen
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
yhtiökokous
Visa Merikoski, varalla Jani Hevonoja

Kuva 25 Jukka Niittyoja ja Visa Merikoski onnittelemassa MTK-Satakunnan
puheenjohtajaa Ilkka Markkulaa hänen merkkipäivänsä johdosta.
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Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Visa Merikoski, varalla Jukka Niittyoja
MYR:n tai ELYn maaseutujaosto
Päivi Fallström, varalla Visa Merikoski
Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta
Visa Merikoski ja Jukka Niittyoja
Pohjois-Hämeen alueellinen riistaneuvosto
Esko Yli-Pärri
Raisio Oyj:n yhtiökokous
MTK-Pirkanmaan alueen osakkailta keräämien valtakirjojen ja liiton vaihto-osakkeiden edustaja Jukka
Nittyoja, varalla MTK-Varsinais-Suomen nimeämä edustaja
Viljaosuuskunta Tavastian yleinen kokous
Jussi Vilo, varalla Jani Hevonoja
Toimihenkilöt:
toiminnanjohtaja
Visa Merikoski
järjestöagrologi
Jaakko Ahola
kenttäpäällikkö
Päivi Fallström
hankepäällikkö
Maija Pispa
hankeasiantuntija
Maria Savolainen
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Voimaa Farmarille -hanke
MTK-Pirkanmaa käynnisti tammikuussa 2018 Voimaa Farmarille –hyvinvointihankkeen. Hankekausi on
kolmivuotinen, jatkuen vuoden 2020 loppuun asti. Vuoden 2020 aikana todettiin, että hankkeelle lähdetään hakemaan jatkoaikaa. Jatkoaikahakemukseen saatiinkin päätös syksyn 2020 aikana ja näin ollen
hanke palvelee viljelijöitä myös vuonna 2021. Hankkeen rahoitus tulee Pirkanmaan ELY-keskuksen
Maaseudun kehittämisrahastosta ja hankealueena on MTK-Pirkanmaan toiminta-alue. Hankkeessa työskentelee kaksi toimihenkilöä: hankepäällikkö Maija Pispa sekä hankeasiantuntija Maria Savolainen.
Hanketyöntekijöiden yhteenlaskettu työaika on 1,5 htv.
Vuoden 2020 loppuun mennessä hankkeella on ollut 292 asiakasta 165 asiakastilalla. Yleisimpiä yhteydenotonsyitä ovat olleet erilaiset jaksamiseen, terveyteen, talouteen ja ihmissuhteisiin liittyvät huolet.
Myös erilaiset muutostilanteet kuten sukupolvenvaihdos, tuotantosuunnan muutokset tai yritystoiminnan
alasajo ja uudenlaiseen elämäntilanteeseen asettuminen ovat olleet yhteydenottojen syinä. Hyvin useasti
ongelmat ovat monisyisiä ja asiat toisiinsa heijastuvia. Vuonna 2020 asiakastyöhän vaikutti osaltaan
koronapandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ja uudet työtavat. Asiakkaita tavattiin aiempaa
enemmän etäyhteyksin välityksellä. Pandemia-aika hiljensi asiakastyötä ajoittain, mutta toisaalta lisäsi
erityisesti lapsiperheissä ja riskiryhmään kuuluvien talouksissa huolta ja kuormitti jaksamista.
Poikkeustilan aikaan keväällä hanke teki webropol-kyselyn viljelijöille liittyen poikkeustilan vaikutuksista yritystoimintaan ja omaan jaksamiseen. Kyselyyn vastasi noin 100 maatalousyrittäjää. Kyselyn tuloksia
hyödynnettiin esimerkiksi tapahtuma- ja viestintäsuunnittelussa. Tulosten pohjalta suunniteltiin myös
kolmen YouTube-tallenteen sarja, joissa keskusteltiin poikkeustilan vaikutuksista omaan jaksamiseen
sekä annettiin vinkkejä etäkouluarjen pyörittämiseen vanhemmille.
Vuoden 2020 aikana hanke tiivisti yhteistyötä useiden järjestötoimijoiden kanssa. Uusina yhteistyökumppaneina toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin esimerkiksi Tampereen Kriisikeskus Osviitan, FinFami
Pirkanmaan ITUA-hankkeen, MLL:n Eron ensiapupisteen sekä Miessakkien kanssa.
Melan hallinnoima Välitä Viljelijästä -projekti jatkoi myös vuonna 2020 500 euron arvoisten ostopalvelusitoumusten myöntämistä kuormittavassa elämäntilanteessa oleville maatalousyrittäjille. Pirkanmaalla
hakemukset toimitetaan Melaan hanketyöntekijöiden kautta. Vuoden 2020 aikana Pirkanmaan alueella
sitoumuksia myönnettiin yhteensä 50 kappaletta. Niistä suurin osa oli terveys- ja sosiaalialan palveluihin,
eli käytännössä terapiaan, muuhun psykologiseen keskusteluapuun tai työnohjaukseen. Muutamia sitoumuksia myönnettiin myös talousneuvontaan ja juridiseen neuvontaan.
Välitä viljelijästä -projektin kanssa tehtiin muutenkin yhteistyötä. Projekti tarjosi hanketyöntekijöille
koulutus- ja neuvottelupäiviä ja osallistui elokuussa järjestetyn sidosryhmien verkostoitumispäivän järjestelyihin. Tällä kertaa Teivossa järjestetyn verkostoitumispäivän tarkoituksena oli keskustella varhaisen
välittämisen mallin jalkauttamisesta sekä antaa yhteistyötahoille tietoa toistensa toiminnasta, keinoja
puuttua viljelijöiden vaikeuksiin entistä aikaisemmin sekä ottaa jaksamiseen liittyvät asiat asiakkaiden
kanssa puheeksi. Vuoden 2020 verkostoitumispäivään osallistui liki 50 eri alojen asiantuntijaa, jotka
omassa työssään kohtaavat maatalousyrittäjiä.
Muutamia muitakin tapahtumia onnistuttiin haastavasta vuodesta huolimatta toteuttamaan. Tammikuussa
järjestettiin yhteistyössä MTK-Satakunnan ja MTK-Varsinais-Suomen hyvinvointihankkeiden kanssa
Muutos-seminaari Loimaalla. Syyslomaviikolla retkeiltiin FinFamin ITUA-hankkeen ja viljelijöiden
kanssa Virroilla, Torisevan rotkojärvillä. Marraskuussa järjestettiin Pirkanmaalla Maatalousyrittäjän
hyvinvoinnin ABC-koulutus. Koulutus pohjautuu Mielenterveysseuran tarjoamaan Mielenterveyden
ensiapu 1 –kurssiin ja sen kustannuksista vastaa Mela. Koulutus antaa eväitä oman ja läheisten hyvinvoinnin vaalimiseen ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella hyvinvointiin liittyvistä aiheista muiden maatalousyrittäjien kanssa. Koulutukseen osallistui joukko maatalousyrittäjiä Pirkanmaalta ja naapurimaakunnista.
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Vuosittainen viljelijöiden Hyvinvointipäivä jouduttiin 2020 vuoden osalta alueellisten koronarajoitusten
vuoksi jättämään väliin. Tilaisuus oli tarkoitus järjestää tällä kertaa UKK-instituutilla. Toiveena on mahdollisuuksien mukaan järjestää tilaisuus vuoden 2021 aikana.
Mahdollisuuksien mukaan olemme osallistuneet eri yhteistyökumppanien tilaisuuksiin ja koulutuksiin
käyden kertomassa sekä hankkeen toiminnasta että kohderyhmälle oman jaksamisen tukemisesta ja myös
erilaisista keinoista välttää vaikeuksien kasaantumista.
www.voimaafarmarille.fi
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Kuva 26 Maatilan talouden ABC videoiden nauhoitusta MTK-Satakunnan toimistolla Porissa

Kuva 28 Antti Naskali (oik) esittelee Visalla droneaan

Kuva 27 Jatkuva etätyö tuottaa joskus pelleilyäkin…

Maaseudun Tukihenkilöverkko
Maaseudun tukihenkilöverkko Pirkanmaalla 2020

Maaseudun tukihenkilöverkossa Pirkanmaalla on toiminut 13 aktiivista vapaaehtoista ja tehtävään
koulutettua tukihenkilöä. Aluevastaavina ovat toimineet Ari Klemola Akaasta ja Topi Jaakonaho
Ylöjärveltä. Tukihenkilötoiminnasta on tiedotettu paikallisissa tapahtumissa ja viljelijöiden työhyvinvointitilaisuuksissa. Verkosto on ollut mukana Melan ”Välitä viljelijästä” -projektissa levittämässä varhaisen välittämisen mallia.
Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa
keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta riippumatta. Tukihenkilö on maaseudun
olosuhteet tunteva vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu auttaja, jolle voi puhua ja jonka kanssa voi
etsiä ulospääsyä vaikeista tilanteista. Tukeminen on kuulemista, keskustelemista ja rinnalla kulkemista. Tuen saaminen on luottamuksellista ja maksutonta. Apua annetaan kaikille sitä tarvitseville
ja tukisuhteessa on kyse kahden samanarvoisen ihmisen vuorovaikutuksesta. Tukea voi hakea nimettömänä ja yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, sähköpostilla tai tapaamalla. Tukihenkilö ja tuettava voivat asua samalla tai eri paikkakunnalla.
Maaseudun tukihenkilöverkko järjestää vuosittain tukihenkilöiden peruskoulutusta. Peruskoulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joita otetaan vastaan jatkuvasti.
Tukihenkilö sitoutuu noudattamaan tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Toiminta perustuu
luottamuksellisuuteen ja tukihenkilö sitoutuu pitämään salassa sekä asiakkaita koskevat tiedot että
toiminnan sisällä, esimerkiksi työnohjaustilanteissa tai koulutuksessa ilmenevät, muita tukihenkilöitä tai työntekijöitä koskevat henkilökohtaiset asiat. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tukihenkilötoiminnan loputtua.
Jelppi-ryhmä on Maaseudun tukihenkilöverkon kriisityön muoto. Haja-asutusalueilla asuville ja
maatalouden piirissä työskenteleville sattuu tapaturmia ja äkillisiä elämää horjuttavia kriisejä pitkin
vuotta. Monissa tilanteissa tuotanto ja perheen selviytyminen voivat olla yhden tai kahden perheenjäsenen työn varassa. Jelppi-ryhmien tarkoituksena on tarjota käytännön apua esimerkiksi tilaa
kohdanneen tulipalon, luonnontuhon, vakavan tapaturman, kuolemantapauksen tai muun äkillisen
kriisin tai hitaasti syntyneen vaikean tilanteen kanssa. Pirkanmaan Jelppi-ryhmä on koulutettu, ja se
on harjoitellut säännöllisesti todellisia tilanteita vastaavissa olosuhteissa. Ryhmä on tehnyt 3 tilakäyntiä vuoden aikana. Jelppi-ryhmän vapaaehtoisille auttajille toiminta tarjoaa mahdollisuuden
tehdä vaikuttavaa vapaaehtoistoimintaa mukavassa ja osaavassa seurassa maaseudun asukkaiden
hyväksi.
Pirkanmaan alueen tukihenkilöille on tarjolla työnohjausta. Työnohjauksella pyritään tukemaan
tukihenkilöä niin, että hän jaksaa toimia ja tehdä työnsä laadukkaasti.
WWW-osoite: tukihenkilo.fi
Topi Jaakonaho
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Urakalla Eteenpäin -hanke
MTK-Pirkanmaa on mukana tuensiirtosopimuksella TTS Työtehoseuran hallinnoimassa Urakalla Eteenpäinhankkeessa yhdessä MTK-Varsinais-Suomen ja MTK-Hämeen kanssa. Vuonna 2019 käynnistyneen hankkeen
tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien koneurakointityön tuottavuutta ja kannattavuutta. Tähän
pyritään kolmella tavalla: 1) kehittämällä työkaluja toiminnan seurantaan, 2) lisäämällä verkostoitumista ja
tavoitettavuutta ja 3) parantamalla johtamisosaamista.
Nykytilan tunteminen on avainasemassa toiminnan kehittämisessä. Hankkeessa testataan uusia digitaalisia
teknologiaratkaisuja koneurakointityössä ja edistetään niiden käyttöönottoa jakamalla tietoa niiden hyödyistä. Hankkeessa myös kehitetään uusia työkaluja talouden ja työn seurantaan.
Hyvät verkostot tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa ja päästä kiinni urakoihin, joihin ei
yksin pysty tarjoamaan. Verkostoja tarvitaan sekä urakoitsijoiden kesken että urakoitsijoiden ja asiakkaiden
välillä. Verkostoitumiseen on tarjolla opintoretkiä, joita toivon mukaan päästään vielä tekemään, sekä
urakoitsija-ostaja -tapaamisia. Hankkeessa myös jatkokehitetään Urakka-Foorumi -nettisivustoa, joka on
TTS:n ylläpitämä koneurakointipalveluiden markkinointi- ja hakupalvelu. Urakka-Foorumiin kannattaa käydä
tutustumassa ja liittyä osoitteessa www.urakka-foorumi.fi
Liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen kehittämisen tueksi on hankkeen toimesta järjestetty koulutus- ja infotilaisuuksia. Näistä kaksi on järjestetty Pirkanmaalla; traktoriliikennettä koskevan lainsäädännön ja tieliikennelain uudistuksesta ABC Lahdesjärvellä 4.11.2019 ja urakoinnin hinnoitteluun ja tarjouslaskentaan
liittyvä koulutus Teboil Pirkanhovissa 12.3.2020. Tilaisuuksissa on ollut osallistujia yhteensä noin 100 henkeä.
Hankkeen hyödynsaajia ovat ensisijaisesti koneurakointipalveluita tarjoavat maaseutuyrittäjät, mutta myös
kaikki koneurakointipalveluita kohdealueilla ostavat tahot, muun muassa muut maatilat, hevostilat, yksityishenkilöt, kunnat sekä tie- ja kiinteistönhoitoalan palveluita tarjoavat huoltoyritykset, hyötyvät hankkeesta ja sen tuloksista. Hankkeen toteuttamiseen haetaan jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Jani Hevonoja Viialasta.

Kuva 29 Kuvassa UE-hankkeen koulutustilaisuudesta
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Kuva 30 Korona vei kaikki tilaisuudet verkkoon. Maakunnallinen verkostoituminen ja lobbaus on vaikeaa ”nimikirjainpalleroille”.
Kuva otettu Pirkanmaan hiilineutraali-tiekartan ohjausryhmän kokouksesta.

Kuva 31 MTK-Liittojen toiminnanjohtajien kokoukset siirtyivät muiden kokouksien tavoin verkkoon ja niitä oli useasti. Tässä
kokouksessa käytiin läpi järjestön kriisiviestinnän periaatteita. Niitä toi esille keskusliiton viestintäjohtaja Klaus Hartikainen (ja koira)
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