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Puheenjohtajan tervehdys
Viime vuoden kohokohta oli maatalous- ja
maaseutuyrittäjien kannalta se, että vihdoin
kauan kaivattu huomio maataloustuotannon
kannattavuudesta, elintarvikkeiden kotimaisuudesta, alkuperäismerkintöjen puutteellisuudesta
ja kaupan vahvasta asemasta nousi laajaan
keskusteluun. Voidaan sanoa, että tämä oli ja
on jonkinlainen käännekohta. Joka toivottavasti
näkyy alkutuottajan markkina-aseman parantumisena. Keskustelun keskeisempänä avaajana
oli MTK:n järjestämä valtakunnallinen ”Epäreilun kaupan”-tempaus, jossa myytiin maataloustuotteita tuottajan saamalla hinnalla teemalla
”miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten.” Myös
Tampereen keskustorilla tempaus keräsi satojen
metrien jonot ja sai ihmiset keskustelemaan
viljelijän heikosta asemasta markkinaketjussa.

vaara piilee, että keskusteluun palataan myöhemmin.

Vuosi 2012 jäi mieleen myös vaihtelevista sääoloista, sillä kesän rankkasateet, tulvat ja etenkin
puintikauteen ajoittuneet sateet vaikeuttivat
monen yrittäjän arkea ja heikensivät entisestään
taloutta. Puintikausi oli monin paikoin pitkä ja
vaivalloinen ja sadon laatu monin paikoin heikko.

Pirkanmaan tauti rakentamisen rajoittamisesta
haja-asutusalueilla on levinnyt valtakunnalliseksi. Oman liiton edunvalvonnassa rakentamiseen
ja maankäyttöön liittyvät kysymykset ovat yksi
keskeisimpiä työtehtäviä tätä nykyä. Myös valtakunnan edunvalvonnassa resursseja tälle saralle
kaivataan kipeästi lisää.

Maan talouden kehitystä voi vain seurata huolestuneena, sillä vuonna 2012 talouskasvu tyrehtyi
kokonaan. Valtio ja kunnat velkaantuivat ennätystahtia ja maan hallituksella ei näytä olevan
keinoja kääntää talouden suuntaa toiseksi. Suuret
rakenteelliset muutokset jäivät tekemättä, mutta
sen sijaan leikattiin ankaralla kädellä viljelijöiltä,
puolustusvoimilta sekä maakuntien koulutuksesta.

Maatalouselinkeinojen,
maaseutuyrittäjyyden
sekä talousmetsien puolesta puhuvia edunvalvojia ja osaajia on entistä vähemmän, vaikka lähiruoka, vihreät elinkeinot ja maaseutu ylipäätään
ovat muodissa. Onneksi MTK on vahvin tämän
alan osaaja.
Vilpitön kiitos kaikille Teille, jotka olette olleet
mukana tuottajajärjestötyössä. Teette arvokasta
työtä maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden puolesta.

Byrokratianvähentämistalkoot ovat jääneet myös
puheen tasolle, talouden tilanne ei parane laatimalla uusia velvoittavia lakeja, säädöksiä ja
ohjeistuksia vaan aidosti byrokratiaa ja hallintoa
purkamalla. Myöskään hallinnon pitkät käsittelyajat esimerkiksi navetta- ja sikalainvestoinneissa
eivät toimialan ja maan talouden kannattavuutta
paranna piirun vertaa.

Heidi Tanhua
puheenjohtaja
MTK-Pirkanmaa

Puukaupassa sen sijaan vuosi oli hyvä, sillä
toimiala sai olla rauhassa mm. veropolitiikan
muutosten häiriöiltä. Loppuvuodesta kuitenkin
taas kerran valitettavasti käytiin keskustelua
kiinteistöveron laajentamisesta maa- ja metsätalousmaahan. Uhka torjuttiin tällä kertaa, mutta
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Liiton toiminta yleistä
Liiton toimintaan vaikutti edelleen hakemamme
Kasvukausi-hankkeen toteuttaminen, joka on
tuonut liitolle merkittävän lisäresurssin saada
aikaan positiivisia vaikutuksia jäsenistön toimintaympäristöön. Hankkeen toiminnasta on oma
kohtansa tässä kertomuksessa. Kasvukausihanketta ovat toteuttaneet projektipäällikkö
Mikko Lääveri ja projektikoordinaattori liiton
järjestöagrologi Päivi Fallström. Päivin sijaisuutta hoiti agrologi Jaakko Ahola Pälkäneeltä.

Presidentinvaalitkin käytiin. Nostimme äänestyksen toisella kierroksella sähköpostilla esille
ehdokkaiden kantoja meille tärkeissä asioissa.
Saimme tästä paljon positiivista palautetta mutta
jokusen kriittisenkin palautteen.
Syksyllä oli vuorossa kunnallisvaalit. Perinteiseen tapaan liitto toi esille MTK:n jäseninä
olleita ehdokkaita sähköisillä välineillä. Järjestimme myös yhdessä EK:n, Tampereen Kauppakamarin sekä Pirkanmaan Yrittäjien kanssa
yhteisen kunnallisvaali-illan, jossa kukin toi
itselleen tärkeitä asioita esille sekä ehdokkaille
että yleisölle sekä medialle.

Pääosalla tuottajayhdistyksistä oli neljäs vuosi
meneillään ilman kevätkokousta. Kevään toimintaa pitää aktivoida jo syyskokouksissa. Jokaisen
tuottajayhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjoitettiin jokin tapahtuma kevätkaudelle. Suurin
osa yhdistyksistä toimi aktiivisesti. Pieni osa
yhdistyksistä uinuu ja toimintaa on vain vuosikokouksen järjestäminen. Aktiivisimmissa yhdistyksissä toimintaa oli runsaasti: saunailtoja,
laskettelutapahtumia, ostosreissuja, risteilyjä,
hiihtoretkiä jne. Kuusi (6) yhdistystä piti kevätkokouksen.

MTK-Pirkanmaa toimi käyttöön otetun videokokousjärjestelmän koekäyttäjänä yhdessä MOLiitto Länsi-Suomen kanssa. Uuden tekniikan
omaksuminen parantaa tiedonvälitystä ja järjestödemokratian toteutumista sekä säästää matkakuluja tulevaisuudessa merkittävästikin.
Liitossa oli kevään-kesän aikana harjoittelija
Jenny Siren Hämeenkyrössä. Hänen tehtävänään
oli selvittää ammattimaisten tallien ja hevostilojen kiinnostusta MTK:n jäsenyyteen.

Toimintavuonna jäsenkuntaa puhuttivat ja
liittokin omaa vaikuttamistaan toteutti:
Hajarakentamisen hallinta, käytännössä pyrkimyksestä estää hajarakennusalueelle rakentaminen, pysyi edelleen puheenaiheena, sillä vuonna
2011 alkanut prosessi jatkui. MTK:n ja monien
maaseudun järjestöjen tehtävänä on vaikuttaa
siihen, että maaseudulle rakentaminen on mahdollista jatkossakin. Liiton toimilla oli oma
merkityksensä, että hajarakentaminen nousi
myös valtakunnalliseen keskusteluun ja siitä
tulikin yksi järjestön kuntavaaliteemoista.
MTK-Pirkanmaa oli ensimäistä kertaa aktiivinen
Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaalissa.
Pyrimme saamaan omat ”suomalaisen ruuan
puolesta”- listat kaikille kolmelle äänestysalueelle. Kahdelle listalle saimme paljon hyviä ehdokkaita sekä he vastaavasti paljon ääniä. Tampereelle emme omaa listaa saaneet. Etelä/ItäPirkanmaan listalta saimme läpi kolme ehdokasta ja Länsi-/Pohjois-Pirkanmaan osalta kaksi
ehdokasta.

MTK-Pirkanmaa 2012: KuvassaTV2:sen MTKlle -70 luvulla
lahjoittamaValmet. Lahjakirjan mukaan se on pidettävä kunnossa. Näin myös on.

Toimintavuonna oli myös MTK:n liittokokous,
jonka keskeisin tehtävä oli linjata MTK:n järjestöllistä rakennetta sekä keskustella ja hyväksyä
markkina-, yhteiskunnallisen vaikuttamisen – ja
järjestön kehittämisen asiakirjat.
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Vuoden onnistunein kampanja oli ”epäreilun
kaupan päivä”, joka järjestettiin valtakunnallisena tapahtumana marraskuussa. Tapahtuma sai aikaan laajan yhteiskunnallisen keskustelun viljelijän heikosta asemasta ruokaketjussa. Saimme tapahtumapäivä Keskustorille koko torin kiertävän jonon, jolla oli
pituutta yli 400 metriä. Liiton kotisivut
keräsivät kampanjapäivän yhteydessä lähes
10.000 kävijää ja liiton Facebook-sivun näki
yli 53.000 ihmistä.
Keskustelu tuottajajärjestön toiminnasta
ja toiminnan organisoitumisesta on ollut
käynnissä jo useita vuosia ja se jatkui edelleen.

MTK-Pirkanmaa 2012: Keväällä kauppatapahtuma, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota alkuperämerkintöihin. Kuvisssa tuottajaväkeä Elovainion kauppakeskuksessa.
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Liiton kokoukset
KEVÄTKOKOUS pidettiin 17.4. Hämeenkyrössä, Kylätoimintakeskus Heiskan Antinsalissa.
Tilaisuuden avasi Hämeenkyrön kunnanjohtaja
Antero Alenius. Hän kertoi Hämeenkyrön kuntataloudesta, elinkeinorakenteesta ja kunnan
tulevaisuuden tavoitteista.
Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Heidi
Tanhua ”Onko Suomesta tulossa banaanivaltio,
jossa yrittäjyydellä, oman maan kilpailukyvyllä,
yksilön valinnanvapaudella ja omaisuuden suojalla on entistä vähemmän merkitystä. Näitä
kysymyksiä on viime aikoina joutunut pohtimaan
todella paljon.
Suomella on hallussa käsittämättömät rikkaudet,
luonnonvarat, joiden kestävä käyttö antaisi mahdollisuudet talouskasvuun, mikäli niin haluttaisiin. Maaseudun vihreitä elinkeinoja harjoittavilla yrittäjillä on vankka ammattitaito ja osaaminen ja heille on elinehto, että he toimivat luonnon ja ympäristön parhaaksi ja näin he myös
tekevät. Kuitenkin maaseudusta ollaan tekemässä
reservaattia, jossa muut päättävät omaisuudestamme ja tekemisistämme. Reservaattia, jossa
syksyllä lehtikään ei saisi pudota puusta, että sitä
ei tulkittaisi ympäristön pilaamiseksi tai luonnon
tuhoamiseksi. Jatkuvasti lisääntyvällä byrokratialla, valvonnalla ja säätelyllä rakennamme kasvulle ja yrittäjyydelle sellaista miinakenttää, että
vain harva siitä selviää ehjänä läpi.

nat ovat jäsentensä hallitsemia demokraattisia
organisaatioita. Nyt esitänkin kysymyksen, onko
meillä ja teillä osuuskuntien hallinnossa olevat
tämä kirkkaana mielessä. MTK on jo pitkään
edellyttänyt HK Ruokatalolta ja Atrialta sekä
niissä päätäntävaltaa käyttäviltä osuuskunnilta
nopeita toimenpiteitä tuottajahinnan ja lihantuottajien markkina-aseman vahvistamiseksi. Jos
suomalaista lihaa halutaan markkinoille myös
tulevaisuudessa, on sekä rakenteita että toimintatapoja uudistettava. Toivoisin, että tämä viesti
otettaisiin riittävällä vakavuudella ja toivoisin
myös näkeväni pikkuhiljaa asiassa edistymistä.
Kilpailuvirasto julkaisi vuodenvaihteessa selvityksen, joka osoitti, että päivittäistavarakauppa
hyödyntää ostajavoimaansa monin kyseenalaisin
keinoin. Selvitys osoitti myös sen, että tasaarvoisemmat neuvottelusuhteet elintarvikeketjussa ovat myös kuluttajan etu. Tässä kilpailuviraston selvityksessä ei tälle joukolle varsinaista
uutisarvoa ollut, se vain vahvisti asian, minkä
olemme jo tienneetkin.

Maatalouden kannattavuus tai pikemminkin
kannattamattomuus on ollut vuosikausia puheissa kestoaiheita, ei siitä viitsisi enää oikein edes
puhua, mutta kun on pakko, sillä tilanne ei ole
korjaantunut, päinvastoin. Nyt vain on käynyt
niin, että koska puheet ovat menneet kuuroille
korville, kannattamattomuus näkyy teoissa.
Kotimainen elintarviketuotanto on ajautunut
siihen, että nyt on nähty kaupoissa voi- ja kananmunapula ja vaarana on, että ensi kesänä
grillissä on entistä vähemmän kotimaista lihaa.
Nyt vain on niin, että suomalainen viljelijä on
mahdottoman edessä, joskus ne rahat loppuvat
jos suunta on vuodesta toiseen se, että tuotantokustannukset nousevat, mutta tuottajahinnat
eivät. Nyt ollaan siinä tilanteessa.

Pirkanmaan Osuuskaupan vaalit järjestettiin
maaliskuussa ja tuottajayhdistykset olivat aktiivisia ja keräsivät omat listansa, joiden teemana oli
suomalainen ruoka. Kiitos teille aktiivisille
toimijoille työstänne. Tässä oli oiva esimerkki
siitä, kuinka osuustoiminnassa on mahdollisuus
vaikuttaa ja tämäntyyppistä aktiivisuutta toivon
näkeväni jatkossakin.
Suomen hallitus on auttanut erinomaisella tavalla
maataloustuotannon alasajoa tekemällä kehysriihessä päätöksiä, joiden johdosta leikkaukset
maataloudelta ovat yhteensä 70 miljoonaa euroa

Vietämme tänä vuonna YK:n kansainvälisen
osuustoiminnan juhlavuotta. Osuustoiminnan
hienoihin periaatteisiin kuuluu se, että osuuskun7

vuoteen 2016 mennessä. Tänä vuonna maataloudelta leikataan viime vuonna päätetty 80 miljoonaa euroa.
Nämä leikkaukset ovat täysin kohtuuttomia
tilanteessa, jossa toimiala kamppailee muutoinkin kannattavuutensa kanssa. Jos aiomme säilyttää oman tuotantomme ja saada tulevaisuudenuskomme säilytettyä, mikä vaikuttaa suoraan mm.
nuorten jatkamishalukkuuteen, on oikeutettua
odottaa hallitukselta päätöksiä, jotka osoittavat,
että hallitusohjelmassa kerrottu lause; ”Hallitus
toimii kilpailukykyisen, kustannustehokkaan ja
ympäristöystävällisen maatalouden ja erityisesti
perheviljelmien tuotantoedellytysten turvaamiseksi” olisi edes joltain osin totta. Yksi konkreettinen toimenpide olisi maatalouden kehittämisrahaston Makeran määrärahojen turvaaminen.
Tässä vaiheessa hallitus ei ole osoittanut lainkaan varoja maatalouden rakennekehityksen
tämän vuoden talousarviossaan. Nyt olisi korkea
aika korjata tämä asia.
Hallituksella riittää muutoinkin töitä, sillä Artiklan 141 mukaisen tuen jatkosta on sovittava
vuoden 2013 aikana. Ei tarvitse olla suuri ennustaja, kun toteaa, että neuvottelut tulevat olemanaan vaikeat. Jotta päätös saadaan ajoissa, neuvottelut komission kanssa tulee aloittaa heti.
Hallituksella ei ole mitään syytä viivytellä neuvotteluiden aloittamisessa, sillä tehtävää siinä
riittää yllin kyllin ja aika on rajallinen.

dun resurssien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Allekirjoitan tämän vaatimuksen täysin.
Kaikista tämän hetken synkistä näkymistä huolimatta meidän, jos kenen on uskallettava katsoa
eteenpäin, sillä fakta on kuitenkin edelleen se,
että maailmalla väestön määrä kasvaa ja puhdasta ruokaa tarvitaan entistä enemmän. Meidän
tulee kannustaa erityisesti nuoria maatalousammatteihin, sillä tämä on tulevaisuuden ala.

Valtakunnassa on meneillään ennennäkemätön
sirkus, jota kuntauudistukseksi kutsutaan. Tältäkään osin ei voi hallitukselle tyylipisteitä antaa
siitä, kuinka asiat on hoidettu. Sitä voisi luulla,
että olisi tarkoituksenmukaisempaa lähteä miettimään sitä, kuinka palvelut järjestetään tulevaisuudessa tasapuolisesti koko valtakunnassa, kuin
miettiä kynä kädessä sitä, kuinka kuntien rajat
piirretään. Huolestuttavaa on, että kuntauudistuksen yhteisenä keskeisenä teemana on tuo
maaseutualueilla pahalta maistuva sana yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Täysin aiheellinen
on se pelko, että kuntarakenteen muuttuminen
johtaa rajoituksiin hajarakentamisoikeudesta, vai
mitä mieltä ovat tästä kurulaiset ja Viljakkalan
väki? Aiheellinen on myös pelko palveluiden ja
demokratian karkaamisesta yhä etäämmälle.

Nyt kun ammattikorkeakouluverkkoa ollaan
myös rajulla kädellä karsimassa ja luonnollisesti
karsinnat koskettavat valitettavan usein maaseutupaikkakuntia, rohkenen kuitenkin esittää karsinnan sijaan kahta uutta koulutuslinjaa, joiden
paikka on nimenomaan maaseudulla, sillä vanha
sanonta maaseutua ei voi tuoda pitää edelleen
paikkansa. Maaseutuammatit, kuten muutkin
kansainvälistyvät vauhdilla. Suomeen tarvitaan
lisää maatalousalan ammattikoreakoulutason
luonnonvara-alojen koulutusta. Hyvä aloitus olisi
kansainvälinen agrologitutkinto. Toinen ala
mihin tarvitaan lisää tekijöitä, on eläinlääkärit.
Byrokratia on tälläkin ammattikunnalla ja etenkin kunnaneläinlääkäreillä lisääntynyt valtavasti

Puheenjohtaja Marttila on vaatinut, että maaseudulle laaditaan kasvuohjelma, joka rakennetaan
paikallisista lähtökohdista ja se tähtää maaseu8

ja tämä kaikki syö aikaa hyötyeläinten hoitotyöstä. Eläinlääkärit joutuvat myös käymään toteamassa esimerkiksi jokaisen utaretulehduksen
hoidon aloittamisen, vaikka uskon, että tiloilla
tasan tarkkaan tiedetään oikea diagnoosi ilman
tätäkin toteamista. Olisiko mahdollista, että
eläinlääkäreiden avuksi koulutettaisiin ammattikorkeakoulutasoisia
eläinterveydenhoitajia?
Pitäisi olla, sillä onhan tämä ihmislääketieteessäkin mahdollista. Meillä on lääkärit, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat.

Maanviljelijä Raimo Hevonoja, Vesilahti
Maanviljelijä Antti Rahkonen, Juupajoki
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali (SVR M I):
Emäntä Arja Heikkilä, Kangasala
Maaseutuyrittäjä Matti Junkkari, Aitolahti
Merkinsaajien puolesta kiitti Arja Heikkilä.
Salorinteen Säätiön stipendit luonnonvara-alan
opiskelijoille jakoi säätiön edustaja, varatuomari
Jorma Salovaara. Stipendin saivat

Kuten huomaamme töitä järjestöllä riittää yllin
kyllin. MTK on jatkanut järjestön kehittämistyötä ja tämä vuosihan on liittokokousvuosi. Kesäkuussa Savonlinnassa keskustelua järjestön
kehittämisestä jatketaan. Tätä järjestöä ei kuitenkaan olisi ilman yhdistyksiä ja teitä jokaista
viljelijää ja se meidän kaikkien on syytä pitää
kirkkaana mielessä. Haluammepa viedä MTK:n
toimintaa mihin suuntaan tahansa, sen tulee
tapahtua avoimesti, keskustelemalla ja kenttää
kuunnellen. Vain siten saadaan oikeutus toiminnalle.

Matti Aspila, Pälkäne
Ansa Immonen, Hämeenkyrö
Lauri Lähteenmäki, Orivesi
Jaakko Mikkola, Pälkäne
Pekka Niemi, Virrat
Pyry Raita-aho, Orivesi
Anu-Maarit Seppälä, Mänttä-Vilppula
Tero Männistö, Vesilahti

Stipendinsaajien kiitokset esitti metsätalousalan
opiskelija Lauri Lähteenmäki.
Toiminnanjohtaja Visa Merikoski esitteli johtokunnan kertomuksen liiton toiminnasta 2011,
joka hyväksyttiin. Keskeisiä asioita on ollut
haja-rakentamisoikeuden turvaaminen, jonka
eteen on edelleen tehtävä paljon työtä,
Projektipäällikkö Mikko Lääveri esitteli Kasvukausi-hankkeen toimintaa. Hankkeen tavoitteet
ovat toteutuneet ensimmäisen vuoden osalta
hyvin. Jokaista sijoitettua omaa euroa kohti
saadaan yhdeksän euroa kansallista ja EUrahoitteista tukea. Vuoden päätapahtuma oli
kevään tukikoulutuskierros maakunnassa.
Käsiteltiin liiton tilinpäätös 2011, kokouksen
puheenjohtaja luki tilintarkastajan ja toiminnantarkastajien kertomukset. Todettiin, että henkilöstökulut ovat nousseet uusien toimihenkilöiden
palkkaamisen myötä ja myös hankkeen mukanaolo on aiheuttanut lisäystä kulupuolelle.
Näistä tekijöistä johtuen tilinpäätöksen vertaaminen suoraan edelliseen vuoteen voi olla vaikeaa. Tilinpäätös vahvistettiin. Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle, toiminnanjohtajalle ja
muille tilivelvollisille vuoden 2011 tileistä ja
hallinnosta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari
Norokorpi Hämeenkyröstä ja sihteeriksi kutsuttiin järjestöagrologi Jaakko Ahola.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä ja
Raimo Mäkelä Ikaalisista.
Jaettiin Itsenäisyyspäivänä
kunniamerkit seuraaville:

2011

myönnetyt

Maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsauksen piti
MTK:n johtokunnan jäsen Pertti Hakanen.

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr):
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”Maatalouden yrittäjätulo, kannattavuuskerroin
ja maatilojen tulovirta ovat viime vuodelta negatiiviset. Hallituksen kehysriihessä on esitetty
maataloudelle leikkauksia vuosiksi 2014 – 2015
yhteensä 75 milj. euroa mm. kansallisen tuen
momentista, luopumistuen rahoituksesta, maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuesta, valtionosuudesta maatalousyrittäjän eläkemenoista ja
mahdollisesti myös lomituksesta. Osoitetut
leikkaukset yhdessä jo toteutuneiden leikkauksien kanssa, vaarantavat jo vaikeuksissa olevien
maaseudun elinkeinojen kehittymisen ja osoittavat hallitukselta välinpitämättömyyttä tulevaisuuden tuotannonalaa kohtaan.

poistumisen myötä syntyvää rakoa, tulisi neuvottelut 141- tuen jatkosta avata pikaisesti. Painetta
neuvottelujen aloittamiseksi pitää pystyä luomaan koko järjestön voimin yhteisen näkemyksen avulla.
Vuosien ajan jatkunut tuottajahintojen sahaaminen eri tuotantosuunnilla EU:n keskihinnan
alapuolella on aiheuttanut useiden kymmenien
miljoonien arvoiset tulomenetykset, joiden rasitusvaikutus näkyy kannattavuuden kanssa painivien maatilojen taloudessa.
Maatiloilla sijoitetun pääoman tuotto jää viime
vuodelta pahasti miinukselle, mutta samalla
kaupat kykenevät saamaan yli kymmenen prosentin tuoton omalle pääomalleen”, totesi PerttiHakanen.

Järjestön edustus ja maa- ja metsätalousministeriö ovat kokoontuneet keskustelemaan toistuvista
yrityksistä huolimatta ainoastaan yhden kerran
tulevasta ohjelmakaudesta. Koska ei ole mitään
takeita siitä, että tulevan CAP- uudistuksen
avulla voitaisiin kuroa umpeen artiklan 141

Kokouskeskustelussa käsiteltiin uudistettua
eläinten hyvinvointilakia, päättäjien pyrkimyksiä
maaseudun hajarakentamisoikeuden rajoittamista, ympäristölupien pitkiä käsittelyaikoja, julkisen sanan ja hallituksen suhtautumista viljelijäväestöön, viljan hinnan korotustarvetta hehtaaritukien pysyessä samalla tasolla. Todettiin, että
Hämeenkyrön kunta on päättänyt tukeutua lähiruokaan kuntien hankinnoissa.
SYYSKOKOUS pidettiin Tampereella UKKinstituutissa 13.12.
Kokouksen avasi liiton
puheenjohtaja Heidi Tanhua.
”Tämä kasvukausi muistutti jälleen kerran, että
vuodet eivät ole veljeksiä ja maatalous on edelleen säistä riippuvaista toimintaa. Viljelijöille
tämä ei tule yllätyksenä, mutta Suomen ympäristöministeriölle tämä kaikki on uutta tietoa. Tietämättömyyden suomalla itsevarmuudella ja
oikeutuksella ministeriö piti jääräpäisesti
kiinni lannanlevityksen viimeisestä päivänmäärästä 15.11, vaikka ulos katsomalla toista olisi
voinut päätellä. Ympäristöministeriö vetosi
direktiivin joustamattomuuteen ja säädöksiin,
minä puolestani tulkitsen asian hallinnon joustamattomuudeksi. Ruotsissapa ei lannanlevitykselle päivänmääriä ole ja myöskään nitraattidirektiiviä ei ole ulotettu Suomen tapaan koko
maahan.
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Lähetän taas hallitukselle ja eduskunnalle terveisiä, tällä kertaa esitän, että ottakaa lainvalmistelutyössänne toimintamalliksi käänteinen valmistelu. Uusien rajoittavien lakien sijaista keskittykää nyt aluksi vaikka vuoden ajaksi purkamaan
ja keventämään olemassa olevaa ja liiketoimintaa
estävää lainsäädäntöä. Toivon, että tämä viesti
otetaan vakavasti, sillä nyt kun valmistellaan
uutta ohjelmakautta, on erinomainen aika tarkistaa toimintatapoja ja lainsäädäntöä ja etenkin sen
tulkintaa myös kansallisella tasolla. Vuosikausia
on puhuttu ja puhuttu siitä, että liika byrokratia
vaikeuttaa viljelijän toimintaa, mutta tällä menolla byrokratia syöksee elinkeinomme, mutta samalla myös koko maan kilpailukyvyn syvään
suohon.

jatkumisesta on huolehdittava ja tämä viesti on
saatava menemään yhtenäisenä Suomesta EU:n
tasolle, jotta tavoite saavutetaan.

Suolta turpeeseen, viime viikkoina on kovasti
puhuttanut ns. turvemaiden ensikyntökielto, josta
komissiolle lausuntoaan ovat rustanneet niin
ympäristö- maatalous-, kuin suuri valiokuntakin.
Loppu viimeksi Suomen kanta oli, että turvemaiden ensikyntö pitää kieltää. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan siitä, saako turvemaita raivata
pelloksi vai ei, vaan kyse on siitä, saako maanomistaja päättää omistamansa maan käyttötarkoituksesta vai ei. Tässä jatkuu sama jo maaseutualueiden rakentamisen linjaus, maanomistaja ei
todellakaan enää

Maatalouden kannattamattomuus jatkaa synkkää
kujanjuoksuaan. Kulunut kesä ja syksy ovat
ajaneet monet tilat ennennäkemättömään taloudelliseen ahdinkoon. Nyt päivän trendi on suosia
maltillisia investointeja, nopean kasvun sijaan.
Suuntaus on varmasti hyvä ja varovaisuuden
periaate on oikea, mutta tämä ei paljon lohduta
niitä investoineita tiloja, jotka muutamia vuosia
sitten meidän kaikkien, ELY-keskuksen, maa- ja
metsätalousministeriön, rahoituslaitosten, neuvontapalveluja tarjoavien tahojen sekä monien
muiden tahojen neuvoilla ja kannustuksilla kaksin- tai kolminkertaistivat tuotantonsa uskoen
suuruuden ekonomiaan ja kannattavuuden kehittymiseen myönteiseksi. Niinpä vetoankin kaikkiin osapuoliin, jotta vakavasti lähtisimme luomaan järjestelmää, jolla voisimme auttaa taloudellisiin ja sitä kautta usein myös väistämättä
muihin ongelmiin ajautuneita viljelijöitä. Yhtenä
keinona, joka ei poista ongelmaa kokonaan,
mutta toisi ensiapua, olisi maatilojen velkaneuvonta.

päätä itsenäisessä Suomessa omistamansa maan
käytöstä, vaan sen tekevät yhä enenevässä määrin ympäristö- ja muut viranomaiset.

Yrittäjillä ja kuluttajilla palvelu on, mutta maatalousyrittäjillä ei. En malta myöskään olla puheessani puuttumatta omien osuuskuntiemme
toimintaperiaatteisiin ja – tapoihin. Vastuullisuus
on päivän sana ja omistajien äänen kuulemista
korostetaan, ainakin puheiden tasolla. Kuullun
ymmärtämisessä sen sijaan on parantamisen
varaa. Monta vuotta viljelijät ovat omistajina,
asiakasomistajina ja myös kuluttajina halunneet
saada viestinsä perille ja äänensä kuuluviin, jotta
kauppa ja teollisuus jättäisivät murujen sijaan
edes leivän kannikan niille jotka ruokaketjussa
tekevät eniten, viljelijöille. Vieläkään näitä

Valmisteltaessa uutta ohjelmakautta on pidettävä
huolta yksimielisesti ja yhtenäisesti siitä, että
koko maassa säilytetään mahdollisuus harjoittaa
maataloutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 141-tuen
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viestejä ei oteta riittävän vakavasti ja olenkin
kuullut jo useamman tahon vakavasti pohtivan
onko niin, että osuuskunnat on perustettava
uudelleen, jotta omistajan ääni saataisiin kuuluviin ja toimintaperiaate saataisiin kirkastettua. En
hämmästyisi, vaikka näitä uusia osuuskuntia
syntyisi lähiaikoinakin, sen verran vakavia nuo
pohdinnat ja turhautuminen nykyiseen toimintaan on.
Hyvät kuulijat, onneksi kuluttajat tulivat avuksemme ja saimme äänemme kuuluviin mieleenpainuvalla tavalla. Toritapahtumat, jossa elintarvikkeita myytiin tuottajahintaan, keräsivät satojen metrien jonot. Suurimmalle osalle tuli yllätyksenä tieto, kuinka vähän viljelijät todellisuudessa saavat tuotteistaan. Haluankin tässä kiittää
lämpimästi kaikkia teitä Pirkanmaan ja myös
muihin tapahtumiin osallistuneita.

timään omia toimintatapoja, vaikuttamismahdollisuuksia ja myös toiminnan kehittämiskohteita.
Tämä sen vuoksi, että yhdistykset luovat koko
järjestön MTK:n perustan, ja jollei toimintaa
kehitetä aktiivisesti, se kuihtuu ja siihen meillä ei
ole varaa.”
Jaettiin MTK:n kultaiset ansiomerkit ja MTK:n
ansiomerkit. Merkit jakoi MTK:n valtuuskunnan
1. vpj. Tiina Linnainmaa, Visa Merikosken ja
Jaakko Aholan avustamana. Merkinsaajien kiitokset esitti Jouni Uusi-Rauva.

Onnistuneen tapahtuman jälkeen järjestötyössä
olisi erinomainen aika ja paikka tehostaa myös
jäsenhankintaa. Julkinen tunnustus täytyy antaa
esimerkiksi yrittäjäjärjestölle, joka hoitaa aktiivisesti jäsenhankintaa niin Pirkanmaalla, kuin
koko valtakunnan tasolla. Omalta järjestöltämme
toivoisin samaa aktiivisuutta. Tämä on alue,
jossa me jokainen voimme toimia ja huolehtia
siitä, että oman yhdistyksemme alueella viljelijät,
maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat ovat yhdistyksenne jäseniä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville
Paulaniemi Ylöjärveltä ja sihteeriksi kutsuttiin
järjestöagrologi Jaakko Ahola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Heikkilä Kangasalta ja
Matti Simonen Ruovedeltä, ääntenlaskijoiksi
Mika Hirvijoki Ikaalisista ja Heikki Pietilä Lempäälästä.

Ensi vuosi on nimetty MTK:ssa Yhdistysten

Visa Merikoski esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman. Vuoden keskeisin teema on yhdistysten teemavuosi. Toiminta vuoden aikana
tulee olemaan yhdistysten kehittämistä. Järjestötoiminnan hyvä henki on tärkeä, vaikka etujärjestön toiminta onkin usein ongelmakeskeistä
Toimintaa kuntatasolla pitää aktivoida.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot, johtokunnan ja valiokuntien
jäsenten palkkiot, toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien palkkiot sekä matkakustannusten
korvaamisen perusteet. Vahvistettiin talousarvio
ja jäsenmaksut vuodelle 2013.
Liiton johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Heidi Tanhua Virroilta ja varapuheenjohtajaksi Jukka Niittyoja Ylöjärven Viljakkalasta.

vuodeksi. Tämä on toisaalta kunnianosoitus
kaikille teille aktiivisille yhdistystenne jäsenille,
jotka teette arvokasta työtä viljelijöiden eteen.
Toisaalta, yhdistysten vuoden tavoitteena on
myös aktivoida ja tuoda uutta tietoa yhdistyksille
toimintansa tueksi. Toivonkin, että jokaisessa
yhdistyksessä syvennyttäisiin ensi vuonna miet-

Valittiin jäsenet johtokuntaan erovuorossa olevien tilalle: Erovuorossa olleet Hannu Karppila
Kangasalta, Mika Niminen Ylöjärven Kurusta,
Heikki Nätkin Tampereen Teiskosta valittiin
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tovarmuudelle. Huoltovarmuuden jättäminen
tuonnin varaan on vastuutonta ja epäeettistä.
Ruokaketjun toimimattomuuteen on puututtava
lainsäädännöllä, jos toimintatapoja ei haluta
vapaaehtoisesti muuttaa oikeudenmukaisemmiksi. Pikavoitot ruokaketjussa tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Tuottajahintojen jatkuva polkeminen
halvoilla tuontierillä vähentää työpaikkoja, ostovoimaa ja johtaa suomalaisen ruuantuotannon
alasajoon.
Maaseudun vihreät elinkeinot luovat perustan
hyvinvointiyhteiskunnalle. Kuluttajille helpoin
tapa luoda työtä ja hyvinvointia koko Suomelle
on suosia päivittäisissä ostoksissa kotimaisia
tuotteita. Suomalainen tuote on myös vastuullinen valinta, sillä sen alkuperä ja tuotantoolosuhteet tiedetään. Hyvää Suomesta- ja Sirkkalehtimerkit ovat ruokaostoksilla varmin tapa
tunnistaa suomalainen tuote. Pelkkä suomalaiselta kuulostava nimi ei takaa tuotteen suomalaisuutta.
Avainlippumerkki on puolestaan tae
suomalaisesta työstä, mutta ei tuotteen alkuperästä.

uudelleen. Heidi Tanhua oli myös erovuorossa
ja tuli valituksi puheenjohtaja-valinnan kautta.
Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Sauli
Brander ja Kirsti Kylänlahti Kangasalta sekä
Kari Revon (HTM) tilalle Mervi Kaukoranta
(HTM) Tampereelta. Kari Repoa ei voitu valita
uudelleen, koska hän menettää ikänsä vuoksi
oikeuden käyttää auktorisoidun tilintarkastajan
HTM-tunnusta. Varalle valittiin toiminnantarkastajaksi uudelleen Erkki Taulaniemi Tampereen
Teiskosta ja Mervi Kaukorannan varamieheksi
Tarmo Männistö Tampereelta Tilintarkastustoimisto Tarmo Männistö Ky:stä.

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen
mukaan Suomeen syntyisi 20 000 uutta työpaikkaa, jos jokainen meistä käyttäisi kuukaudessa
20 euroa nykyistä enemmän kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Tuo työpaikka voisi hyvinkin
olla omasi tai läheisesi. Jokainen ostopäätös on
arvovalinta. Jouluhankintojen keskittäminen
kotimaisiin tuotteisiin tuo hyvän joulumielen
moneen kotiin”, totesi Minna-Mari Kaila.

Keskusteltiin mahdollisuudesta periä jäsenmaksu
eri tavoilla ja perusteilla.
MouhijärviSuodenniemellä on käytössä malli, jossa on
pisteytetty pelto- ja metsähehtaarit. Uudenmaan
maataloustuottajain liiton yhdistykset perivät
maksun MYEL-työtulon perusteella.
Myös
tilamaksu oli esillä

Varsinaisessa kokouskeskustelussa kyseltiin
kuka viimekädessä päättää maataloustukien

Maatalouspoliittisen katsauksen piti MTK:n
maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Minna-Mari
Kaila.
”Jokainen ostopäätös on arvovalinta. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet ovat rikkaissa luonnonvaroissa ja korkeassa osaamisessa. Maaseutumaisuutta ja harvaa asutusta tunnutaan välillä
pidettävän taakkana, vaikka se on rikkautemme.
Maaseutualueet eivät saa jäädä raakaainereservaateiksi, sillä elävä maaseutu ja siellä
toimivat yritykset ovat yhteiskuntamme ja huoltovarmuutemme kivijalka.
Kotimaisen tuotannon suosiminen osoittaa tervettä itsetuntoa ja itsesuojeluvaistoa, sillä nykyyhteiskunta on erittäin haavoittuva. Kotimainen
ruoan- ja energiantuotanto luovat perustan huol13

rahoituksesta, MTK:n epäreilun kaupankampanja oli menestys, mutta radiosta tuli hyvin alaarvoista keskustelua. MTK:n tempauksessa olisi
pitänyt näkyä, mikä on viljelijän käteen jäävä
osuus kaikkien kulujen jälkeen. Arvosteltiin
osuuskaupan bonusjärjestelmää ”rikkaita” suosivana. Maatalouden kannattavuudelta tulee saada
selkeää tietoa ja selviä lukuja valtakunnan päättäjille aina hallitustasolle saakka. Onko hankintalakiin tulossa muutos kotimaisuuden suosimisesta kyseltiin, johon Minna-Mari Kaila vastasi,
että kotimaisuuden suosimista ei voida kirjata
suoraan, vaan laatukriteereillä päättämällä esim.
tuoreudella ja käsittelykriteereillä. Kokouskeskustelu oli vilkasta. Lopuksi puheenjohtaja
muistutti osallistumisen tärkeydestä tulevaan
teemavuoteen
liittyen.

MTK-Pirkanmaa 2012: Kuvassa EU:n komission DG Agrin varapääjohtajan, MTK:n ja MMM delegaatiot Kai
Pastellin tilalla Lempäälässä
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Tiedotus ja viestintä
Toimintavuonna liiton sekä Kasvukausihankeen tiedotus ja viestintä on hoidettu pääasiassa sähköisesti. Jäsentiedotteita lähetettiin sähköpostilla kolme
viikon välein. Viestinnässä pyrittiin lähinnä ajankohtaisuuteen sekä lähiajan
tapahtumista tiedottamiseen. Tiedotusvälineinä käytettiin sähköpostia, wwwsivuja ja liiton sekä Maaseutunuorten Facebook-sivuja sekä tekstiviestitiedotusta. Tekstiviestitiedotus oli tapahtumakutsuja sekä viime hetken muistutuksia. Jäsenyhdistyksiä kannustettiin www-sivujen ylläpitoon ja jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämiseen. Liiton toimihenkilöt pitivät
yhdistysten kevät- ja syyskokouksissa ajankohtaiskatsauksen. Alkuvuonna toimitettiin 4-sivuinen liittoliite MTK-Viestiin, joka jaettiin kaikille jäsentiloille.
Ajankohtaisista edunvalvonta-asioista tiedotettiin aktiivisesti alueellisille tiedotusvälineille. Maaseudun
asiat sekä suomalainen ruoka olivatkin näissä monipuolisesti esillä. Kirjoitettiin myös itse kolumneja ja
mielipidekirjoituksia paikallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin lehtiin.
Kuluttajaviestintää hoidettiin mm. jalkautumalla suomalaisen ruoan puolesta pidettyihin kampanjoihin.
Huhtikuussa yhteystyössä Suomen Elintarvikeliiton kanssa toteutettiin ruoan alkuperäkampanja, joka sai
kiitettävästi huomiota paikallis- sekä valtakunnanmediassa. Viestinnän huippusuoritukseen yllettiin koko
järjestössä marraskuun kampanjalla ” Miksi se joka tekee eniten, saa vähiten?”. Päivän aikana myytiin
ruokaa tuottajahinnoilla suurimpien kaupunkien keskustoissa. Kaikki mediat huomioivat tapahtuman jopa
niin, että MTK:n ja SLC palkittiin Markkinointi & Mainonta -lehti ja MARK Suomen Markkinointiliiton
Vuoden 2012 Markkinointitekona. Myös Tampereella tempaus onnistui yli odotusten. MTK-Pirkanmaan
Facebook-sivun kampanjapäivityksen näki yli 50 000 Facebook-kävijää.

MTK-Pirkanmaa 2012: Liiton syyskokouksessa huomioitiin järjestöväkeä MTK:n ansiomerkeillä
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Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
viisi (5) kertaa. Päätöksistä kertyi yhteensä 68
pöytäkirjanpykälää.

Lähivakuutus ja Tapiola-fuusiosta sekä eri valiokuntien kokoontumiset.
6.6 Vanha Kirjastotalo, Mäkelä-kabinetti Keskusteltiin toimisto- ja tukipalvelujen uudelleenjärjestelyistä. Käsiteltiin seudullisia periaatteita
yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi. Käsiteltiin Kasvukausi-hankkeen toiminta- ja taloustilannetta. Keskusteltiin Brysselin
matkan markkinoinnista, päätettiin matkan omavastuuosuuksista ja suosituksista tuottajayhdistyksille. Keskusteltiin MTK:n kannanotoista
vesilain linjauksiin. Heidi Tanhua selosti liittojen
puheenjohtajien käyntiä ympäristöministeri Ville
Niinistön luona Toivotettiin tervetulleeksi agrologiharjoittelija Jenny Siren.

31.1. Haapaniemen Pidot, Sastamala Nimettiin
maaseutunuorten valiokunta vuodeksi 2013 ja
tilien tarkkailijat. Valittiin edustajat eri yhteisöihin ja yhteisvaliokuntiin. Käsiteltiin Kasvukausi-hankkeen toiminnallista tilannetta ja taloutta
tilinpäätöksessä. Keskusteltiin hankkeen mahdollisuuksista toteuttaa yhdistysten ehdottamia
tapahtumia Kerrottiin lihatalojen kuulumiset ja
todettiin eri valiokuntien tulevat kokoukset.
Käsiteltiin MTK:n toimintatapojen uudistamistilannetta. Kolme työryhmää kokoontuu ja tulokset käsitellään ja ruoditaan Savonlinnan liittokokouksessa. Keskusteltiin POK:n vaaleista ja
maapoliittisen verkoston luomisesta. Nimettiin
jäsenet työvaliokuntaan. Todettiin riistanhoitoyhdistysten valinnat, todettiin kevätkokouksen
aika ja paikka

20.9. Mika ja Sirkku Mäkelän tilalla Ruovedellä
Kuultiin MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantalan lihamarkkinakatsaus. Toiminnanjohtaja
esitteli valiokuntien ja jaostojen valintamenettelyä ja edustajiamme niissä. Valiokuntien kokoonpanoja olisi syytä remontoida, sillä esim.
lihavaliokunta muodostuu teurastamoiden edustajista vanhaan rakenteeseen
pohjautuen.

15.3. Maa- ja Metsätalon kokoustilat Esiteltiin
ja allekirjoitettiin vuoden 2011 tilinpäätös. Teh-

Varmistetaan erovuoroisten tilanne ja
uudet esitykset seuraavan johtokunnan
kokouksen päätettäviksi.
Projektipäällikkö Mikko Lääveri esitteli
TNS Gallupin teettämän Maaseudun
Kehitysnäkymät
Pirkanmaalla
–
tutkimuksen tuloksia.
Kasvukausihanke oli mukana tutkimuksessa lähiruuan volyymin selvityksessä. Vuoteen
2020 Pirkanmaalla tilojen lopettamistahti on maan keskiarvoa hitaampaa.
Luomutilojen määrä ja tuotanto kasvaa
muuta maata enemmän.

MTK-Pirkanmaa 2012: Liiton johtokunta yhteiskokouksessa ProAgria Pirkanmaan
johtokunnan kanssa

tiin päätös, että vuosikertomus julkaistaan edelleen sähköisesti. Käsiteltiin lausunnolla olevat
liittokokousasiakirjat, joihin esitettiin lisäyksiä,
postoja ja täsmennyksiä. Tehtiin päätös toimistosihteerin osa- ja määräaikaistamisesta. Käsiteltiin viimeisimmät tiedot CAP-uudistuksesta,

Kommentoitiin
Pirkanmaa
ELYkeskuksen valmistelemaa maaseudun
kehittämisstrategiaa.

Selostettiin MTK:n viljavaliokunnan käsittelyssä
olleita asioita ja Jyväskylässä pidettyjen hyvinvointipäivien sisältöä. Vuosilomien ja sijaisavun
tiukennukset hankaloittavat lomituksen palvelutasoa. Tiedotettiin Kasvukausi-hankkeen tule17

vasta toiminnasta. Tiedotettiin liittokokouksessa
tehdystä linjanvedoista, jossa maatalouden ja
metsätalouden edunvalvonnan yhteistä tulevaisuutta eriytettiin.
29.10. Maa- ja Metsätalon kokoustilat
Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
2013 yleiselle kokoukselle esitettäväksi, samoin
luottamushenkilöiden palkkiot. Toiminnanjohtaja esitteli yhdistysten jäsenmaksut vuodelle 2013,
jotka samoin hyväksyttiin yleiselle kokoukselle
esitettäväksi.
Tiedotettiin maatalousministeri
Koskisen tapaamisesta, MTK:n viljavaliokunnassa esillä olleista asioista ja selostettiin webropol-järjestökyselyä. Puheenjohtaja kertoi Islannin
tuottajamatkan kokemuksista. Todettiin johtokunnan erovuoroiset.
Osallistuminen johtokunnan kokouksiin:
Heidi Tanhua
Jukka Niittyoja
Mika Hirvijoki
Tiina Jokela
Hannu Karppila
Jukka Kittilä
Mikko Kärki
Sirkku Mäkelä
Mika Nieminen
Heikki Nätkin
Antti Rahkonen
Mikko Tervaniemi

5x
5x
5x
4x
5x
2x
2x
4x
5x
5x
3x
5x

MTK-Pirkanmaa 2012: Liittokokous Savonlinna

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös
MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja
Tiina Linnainmaa.

MTK-Pirkanmaa 2012: Kai Pastell kertoo ympäristötuen ongelmista
varapääjohtaja mr. Pacherolle DG Agrista. Johtaja Seppo Aaltonen
(oik.) MTK:sta, valtiosihteeri Artjoki MMM:stä seuraavat.
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Valiokuntien ja työryhmien kokoukset
kasvaminen lampurien lukumäärän lisääntyessä.
Sianlihan tuotanto näyttää jäävän ensimmäistä
kertaa alle kotimaisen kulutuksen, lihan ja porsaidenhinta on tosin nousussa. Kokouksessa
keskusteltiin myös uudistuneen tuotantoeläinten
hyvinvointituen sisällöstä, jonka lisätoimenpiteiden ehdot eivät tällä hetkellä ota kunnolla huomioon emolehmiä. Valiokunta laati kokouksessa
kannanoton 141-tuen valmistelun aloittamisen
tärkeydestä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii
Kalle Vähä-Piikkiö Ruskosta, VarsinaisSuomesta. Valiokunnan sihteerinä toimii aluepäällikkö Petri Puustinen MTK-VarsinaisSuomesta.

Liiton työvaliokunta
Helmikuu
Kokeiltiin työvaliokunnan videokokousta ja
keskusteltiin mahdollisen harjoittelijan ottamisesta
Maaliskuu
Päätettiin harjoittelijat ottamisesta ja hallinnollisista asioista, käytiin läpi alustava tilinpäätös
Elokuu
Käytiin läpi liiton toimistopalveluiden järjestämistä, työsopimusasioita sekä MTK:n avaintavoitteita
Lokakuu
Käytiin läpi Kasvukausihankkeen loppupuoliskon suunnitelmia, yhdistysten vuoden toimintoja
Pirkanmaalla, liiton taloustilannetta sekä Hämeenkatu 5:n vuokraustilannetta.
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
tuottajaliittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat ovat muodostaneet alueellisen yhteistyöelimen, jonka kokoontuu tarvittaessa. Kokouksiin on kutsuttu alueen MTK:n johtokunnan
jäseniä sekä Tiina Linnainmaata MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajistosta.

MTK-Pirkanmaa 2012: Länsi-Suomen tuottajaliittojen ja Metsänomistaja liiton edustajat maa- ja ympäristöpoliittisessa palaverissa

Liittojen puheenjohtajakokoukset
Liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua osallistui
puheenjohtajakokouksiin.
Kertomusvuoden
aikana niitä järjestettiin yhteensä kuusi kertaa.
Kaksi kokouksista pidettiin valtuuskuntaa edeltävinä päivinä. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia maatalous- ja metsäpolitiikan asioita,
markkinatilannetta, liittokokousasiakirjoja ja
järjestön toiminnan ja talouden näkymiä. Valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa on osallistunut kokouksiin.

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen maitovaliokunnat kokoontuivat 2.4. ja 8.11. MTK:n toimitiloissa Simonkadulla. 2.4. kokouksessa valittiin
Var-Sat-Pir-alueen puheenjohtajaksi Mikko
Kärki Pirkanmaan Lempäälästä. Ajankohtaisen
markkinakatsauksen ja alustukset piti MTK:n
maitoasiamies Sami Kilpeläinen, joka kertoi
muuttuvan maataloustukijärjestelmän lisäksi
valmisteilla olevan maitolain sisällöstä, sekä
artikla 141:n jatkon vaativan neuvotteluiden
paikaista käynnistämistä. Työryhmässä MMM:n
kanssa on valmisteltu litratuen jatkoa vuoden
2015 jälkeen, jolloin maitokiintiöt poistuvat.
Todennäköisesti, nykyinen malli muutetaan
litratukioikeuksiksi nykykiintiön ja tuotannon
mukaan. Tukioikeus toimisi kuin kiintiö, jonka
siirrot ja vuokraus olisivat mahdollisia.

Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui
18.4. lihateollisuuden tutkimuslaitoksella Hämeenlinnassa. Kokouksen yhteydessä laitoksen
toimitusjohtaja Pekka Turkki esitteli laitoksen
toimintaa ja tehtäviä, joihin kuuluvat mm. teknologia- ja tuotekehitys, sekä hygieniapalvelut
tutkimuksineen.
Tuotantosuuntakatsauksissa
nousi esiin erityisesti lampaanlihan tuotannon

Maidontuotannon alueittaiset investoinnit poikkeavat toisistaan kovasti, Pohjois-Pohjanmaalla
on tehty eniten (€) investointeja, Lappi ja Poh19

jois-Savo tulevat seuraavina. Rakenteilla on
myös pienempiä yksiköitä ja myös luomumaidontuotantoon tähtääviä. Investoivien tilojen
tuotantoon tulee väistämättä investoinnin jälkeen
10-15% lasku, joka korjaantuu ajan myötä. Keskisuurten tilojen investointitarpeeseen tuonee
apua MTK:n meneillään oleva tyyppinavettahanke. Valiokunta laati kannanoton 141neuvottelujen aloittamisen tärkeydestä ja kiintiöiden poistumisen vaikutusten hallinnasta johtokunnalle esitettäväksi, sekä toisen kannanoton
sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa
toimivalle hyvinvointiryhmälle luopumistuen
tulevaisuudesta, MYEL-maksujen korotuksesta,
sekä lomitusjärjestelmän tärkeydestä ja sen
kehittämisestä.

dontuotantoon kyseisenä ajanjaksona. Yli 50
lehmän karjoissa oli suhteellisesti eniten investointihalukkuutta ja – suunnitelmia. Huomionarvoista on, että vastausten perusteella alle 20
lehmän tiloilla noin 300 tilaa suunnittelee investoivansa maidontuotantoon. Kyselyn perusteella
maidontuottajien parissa on optimismia havaittavissa. Myös tämän kokouksen myötä valiokunta
laati kannanoton 141-tuen neuvotteluiden vauhdittamiseksi johtokunnalle, MT:lle ja maa- ja
metsätalousministeri Jari Koskiselle. EteläSuomen maitovaliokunnan sihteerinä on toiminut
Eeva Saarikorpi MTK-Kaakkois-Suomesta ja
Var-Sat-Pir-alueen maitovaliokunnan sihteerinä
Markku
Pärssinen
MTK-Satakunnasta.
Maaseutunuorten valiokunta kokoontui toimintakauden aikana kolme (3) kertaa. Ylöjärvellä Avant Tecnon tiloissa yritysvierailun merkeissä 12.1, sekä maa-ja metsätalon kokoustiloissa
30.5. ja 29.11. Valiokuntalaiset osallistuivat
nuorten syysparlamenttiin Hämeenlinnassa 9.10.11, jossa valittiin nuorten edustaja MTK:n
johtokuntaan. Nuoret järjestivät myös yhteistyössä eteläisten liittojen maaseutunuorten kanssa
illanvieton Pälkäneen Rönnvikissä 31.3, johon
osallistui lähes 80 nuorta, sekä perinteisen joulutulien polttamisen Tampereen keskustorilla
21.12.

8.11. kokouksessa puheenjohtajana toimi Reino
Parkko ja alustuksen piti Sami Kilpeläinen.
Tyyppinavetta-hankkeeseen on valittu viisi pilottikohdetta, joiden avulla on tarkoitus lisätä investointien kustannustietoutta. Kiristyneet säädökset
lisäävät rakentamiskustannuksia, joita on noudatettava investointituen täyttämiseksi.
Eteläisten liittojen maakuntien maidon tuotannon
muutos prosentteina 2011-2012:
Häme +0,5 %
Uusimaa +0,2 %
Kaakkois-Suomi-3,1 %
Varsinais-Suomi -2,0 %
Pirkanmaa -0,3 %
Satakunta +1,9 %
Maitotilojen määrässä vähennystä vuoden takaiseen oli -6,2 % koko maassa.

Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen maaseutunuorten valiokuntien perinteinen yhteiskokous pidettiin 6.7. Yläneellä Oripään Okramaatalousnäyttelyn yhteydessä. Kokouksessa
keskusteltiin yhteistyöalueen ehdokasasettelusta
MTK:n johtokunnan nuorten edustajan vaaliin,
sekä tulevista yhteistyökuvioista. Kokoustamisen
lisäksi syötiin ja saunottiin.

Suomessa elokuun 2012 normimaidon hinta oli
tuottajille 40,81 snt / litra, vuodentakaiseen
verrattuna se oli 0,03 snt / litra korkeampi. Kotimaisen maidontuotannon litrakustannus on
1,017 € / litra, maitojen kuluttajahinnat olivat
syyskuussa 2012 kohonneet edellisvuoden hinnoista 0,8 – 3,4 %.

Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen sosiaalivaliokunta kokoontui 19.3. Huittisissa Wanhalla
WPK:lla. Valiokunta valitsi puheenjohtajakseen
Henna-Maija
Vesolan Varsinais-Suomesta.
Kokouksessa keskusteltiin liittojen maatalousyrittäjän sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin liittyvästä toiminnasta, sekä MTK:n hyvinvointivaliokunnan käsittelemistä ajankohtaisista asioista
puheenjohtaja Mika Niemisen johdolla. Yhtenäistämisen vuoksi, valiokunta päätti kokouksessaan myös muuttaa nimensä hyvinvointivaliokunnaksi.

Kysely maitotilojen investointihalukkuudesta
tehtiin alkuvuodesta 2012, kyselyssä tiedusteltiin
tilojen halukkuutta investointeihin maidontuotannossa seuraavan viiden vuoden aikajaksolla.
Vastausten perusteella tukialueiden välillä ei ole
huomattavia eroja, C2- alueen tuottajat lukumääräisesti eniten suunnittelevat investoivansa mai-
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teemapäivä, sillä moni kunta uudistaa rakennusjärjestyksensä tulevina vuosina.

Yhteistoiminta-alueen viljavaliokunta kokoontui 4.6. Loimaalla Eviran toimitiloissa. Puheenvuoronsa Eviran puolesta käyttivät Hanna Kortemaa ja Leena Pietilä, jotka kertoivat Eviran
tehtävistä ja organisaatiosta, sekä tämän hetkisestä tilanteesta viljelytarkastuksien ja hukkakauran levinneisyyden osalta. Keskustelussa
esiin nousi se, ettei ostosiemen ole välttämättä
täysin puhdasta ja ettei viljojen tautimäärityksiä
tehdä ennen kuin tautialttius on tiedossa, mikä
hankaloittaa uusien lajikkeiden viljelyä. MTK:n
viljavaliokuntaan kuuluva Ari Kirjonen kertoi
käsittelyssä olleen ainakin ”pellolta pöytään”
viljatuotteiden markkinoinnin vahvistamisesta,
sekä LFA-lisäosan tuen maksamisesta kaikille
samansuuruisena, kotieläinstatuksesta riippumatta. Tästä täytyisi keskustella CAP-uudistuksen
yhteydessä. Öljykasvien viljelyalaa pitäisi saada
kasvatettua niin, että se riittäisi myös vientiin,
mutta tärkeää olisi saada se edes tasapainoon
kotimaisen kulutuksen kanssa. Se, että öljykasveista maksettava hinta on sama kuin Euroopassa
ei riitä vielä porkkanaksi, sillä satotaso on niin
paljon suuria viljelymaita pienempi. Valiokunta
laati kannanoton LFA-lisäosan siirtämisestä
kotieläintiloilta tuotantorakennussidonnaiseksi,
sillä tuen pitäisi perustua kotieläintiloilla tuotantoon. Nyt hehtaareittain maksettava suurempi
lisäosa vääristää kilpailua vuokramaista kotieläintilojen ja viljelytilojen välillä. Valiokunnan
puheenjohtajana jatkaa Tapio Ylitalo Paattisilta,
Varsinais-Suomesta. Sihteerinä toimii aluepäällikkö Petri Puustinen, MTK-Varsinais-Suomesta.

MTK:n edustajia on osallistunut ns. hajarakentamisen kapinaryhmän työhön. Ryhmä järjesti
alueellisen keskustelutilaisuuden huhtikuussa
TAMKin isossa luentosalissa. Tilaisuus kokosi
mukavasti väkeä ja julkisuuttakin asialle saatiin.
Liiton tarkoituksena on ollut rakentaa maapoliittisten vaikuttajien verkostoa internettiin, mutta
ihan vielä tämä ei ottanut ilmaa siipiensä alle,
vaikka tiedonvälittämisen tarve on mitä ilmeisin.
Länsi-Suomen alueella on toiminut yhteinen
ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta, joka
kokoontui vuoden aikana kerran. Valiokunta piti
kokouksen Helsingissä MTK:n kokoustiloissa ja
tämän jälkeen tapasimme eduskunnassa alueemme kansanedustajia ja pyrimme vaikuttamaan heihin. Liiton edustajia valiokunnassa ovat
olleet Maija Pispa ja Tomi Muotiala, joka on
myös keskusliiton ymp. ja maapoliittisen valiokunnan jäsen.
Muita asiakokonaisuuteen liittyviä tilaisuuksia
on ollut ELY;n Y-vastuualueen järjestämät
vesiensuojelusuunnitelmien teemaryhmät. Keskeskeisten järvien säännöstelyn seurantaryhmä.

Lounais-Suomen Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunnan toiminnasta kerrotaan Ympäristö – ja maapolitiikka kohdassa.
Var-Sat-Pir toimihenkilötapaaminen järjestettiin 16.8. Loimaalla maatalousmuseo Sarassa.
Tapaamisessa sovittiin tulevasta yhteistyöstä,
vastuuvuorotteluista ja ajankohtaisista asioista.
Esiin nousi erityisesti tulevan Yhdistysten vuoden suunnittelu liittojen välisen yhteistyön ja
yhteisien tavoitteiden osalta.

Pirkanmaan ympäristöohjelman ensimmäinen
seurantaseminaarikin oli toimintavuonna.
Pirkanmaan maakuntaliitto on käynnistänyt
uuden maakuntakaavan valmistelun syksyllä
2011. Liitto antoi oman lausuntonsa kaavavalmistelusta jne.

Ympäristö ja maapolitiikka
Hajarakentamisen hallinta on ollut keskeisesti
esillä Pirkanmaalla ja erityisesti Tampereen
ympäristössä. Liitto on pyrkinyt omilla toimillaan vaikuttamaan päätöksentekijöin ja pitänyt
asiaa esillä eri tilaisuuksissa. Tammikuussa
järjestettiin rakennusjärjestyksiin keskittyvä

Ympäristö- ja maapolittisten asiamiesten koulutustilaisuus järjestettiin yhdessä VarSatPirtuottajaliittojen kanssa 16.11.
21

MTK-Pirkanmaa 2012: joulutulia Kurusta, kuva Mika Nieminen

MTK-Pirkanmaa 2012: MTK-liittojen toiminnanjohtajat kokoontuivat säännöllisesti
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Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
Maatilayrittäjän määräaikaishuolto tilaisuus
järjestettiin UKK-Instituutissa 5.10 yhdessä
Melan kanssa.
MTK:n Maaseutuyrittäjästrategiaa pohjustettiin
alueellisella kokouksella 15.11. Huittisissa sekä
Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa 21.11.
”Epäreilun kaupan”-kampanja

Ilmoitus Aamulehdessä

MTK-Pirkanmaa 2012: Epäreilun kaupan kampanja sai runsaasti huomiota
mediassa. Liiton varapj Jukka Niittyoja Ylen haastateltavana. Tuottajahinnalla
ruokaa ostamaan tulleiden jono kiersi koko Keskustorin
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MTK-Pirkanmaa 2012: Elyn johtoa liiton vieraana, Jukka jututtaa ylijohtaja Leena Vestalaa, Juhani Lindroos, Erkki Honkaniemi ja
Erkki Lyden keskellä sekä etualalla Mari Rajala

MTK-Pirkanmaa 2012: Liittokokoustunnelmia Savonlinnasta
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Muu toiminta
Laske ystäväsi –ulkoilupäivä pidettiin Sastamalan
Ellivuoressa
10.2.
jo useiden vuosien rutiinilla. Kolmen maakunnan alueelta kokoontui yli 900 laskettelijaa.

9.

Liiton metsäsuunnitelma valmistuu, hajarakentamisryhmä kokous
9-10. MTK-Startti Ellivuori
10.
Laske Ystäväsi -tapahtuma Ellivuori
14-15. MAVI:n viljelijätukihakukoulutus, Lahti
16.
SPV-ilta, Hämeenkyrö
21.
toimistopalaveri
22.
Työvaliokunnan videokokous
25.
MTK-Hämeenkyrön toimintapäivä
29.
Sampsalaiset (agr. opiskelijat) Pirkanmaalla

Forssan Matkatoimiston suunnitteli PirSatVar liittojen jäsenille. Maatalousopintomatkan
Unkariin
26.-30.3.
Matkalle osallistui 44 henkeä, joista MTK-Pirkanmaan alueelta
19. Ohjelmassa oli tapaaminen maatalousosuuskuntien ja maataloustuottajien kansallisen liiton
kanssa, tapaaminen yksityisten metsänomistajien liiton edustajan kanssa, tilavierailuja, , tutustuminen Budapestiin, ja käynti ratsutallilla
Mahtava taitoratsastusesitys kruunasi matkan.
Tuottajaväki kokoontui 1.8. Pyynikin Kesäteatteriin katsomaan näytelmää ”Kuuma Kesä
85”. Tästä vuosittaisesta teatterikäynnistä on
tullut hyvin suosittu kesätapahtuma. Lippuja
myytiin 629 kpl.
Tammikuu
9.
Raision johdon tapaaminen 10. Toimistopalaveri, Neuvottelu OP-Pohjola
11.
Palaveri ProAgrian kanssa
Verotuksen ajankohtaistilaisuus Verotalo
Tampere
12.
Tapaaminen Aakula Länsi-Maito
13.
MTK-Pirkanmaan rakennusjärjestyskoulutus UKK-instituutti
16.
Kolmen liiton johtoryhmä
18-19. MTK:n toimihenkilöpäivät
23.
MTK:n rakennetyöpaja
25.
Toimistopalaveri
26.
Ns. Tapiola-ilta ja Ilves-Tappara
26-27. MTK-liitot
ja
Leadertoimintaryhmätapaaminen, Laajavuori
27.
Maakunnan yhteistyöryhmä
31.
Liiton johtokunta yhteiskokouksessa
ProAgrian kanssa

MTK-Pirkanmaa 2012: Videoneuvotteluyhteys Simonkadulle keskusliiton
neuvottelutilohin

Maaliskuu
2.
Maakunnan yhteistyöryhmä MYR
10.
Videokokouspilotoinnin päätöspalaveri
6.
Työvaliokunta
7.
Kuntauudistustilaisuus
8.
Pirkanmaan lomitushallinnon yhteistyöryhmien kokous
MT liittojen pj-tj-kokous, Simonkatu
ELY-keskuksen neuvottelukunta
13.
toiminnanjohtajakokous
14.
Uuden ohjelmakauden valmistelutilaisuus
mty Kuru
16.
toimistopalaveri
21.
MELAn ajankohtaispäivä Laajavuori
21.
AgriMarketin kevätmarkkinat
22.
Aluekehitysvaliokunta
23.
Raatokeräilypalaveri
28.
mty Eräjärvi
29.
mty Ikaalinen
30.
Riistanhoitoyhdistyksien

Helmikuu
1.
Viwell-videokokousohjelmiston perehdytys
2.
ns. Tapiola-ilta II, elokuva
4.
puheenvuoro ProAgrian Spv-päivässä
7.
Etäkokouskokeilu VarSatPir-johtoryhmä
8.
Ympäristö- maapoliittisen valiokunnan
järjestäytymiskokous ja eduskuntavierailu
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31.

hallitusedustajien koulutus, Huittinen
Maaseutunuorten ilta,
Rönnvikin Viinitila, Laitikkala

Huhtikuu
2.
mty Nokia
3.
mty Kangasala
4.
MYR, liiton tilintarkastus
10.
Salorinteen Säätiö
stipendiehdokkaiden valinta
10.
mty Tottijärvi
11.
mty Lempäälä
11.
toimistopalaveri
12.
Pirkanmaan keskeisten järvien
säännöstelyn seurantaryhmä
13.
toiminnanjohtajakokous, Simonkatu
16.
E-S MTK:n valtuuskunnan jäsenten tapaaminen
17.
Liiton kevätkokous Hämeenkyrö, hajarakennustyöryhmä
19.
Länsi-Maidon markkinapäivä
20.
MTK:n kauppakampanjapäivä
23.
Ympäristöasiantuntijoiden kokous, HKI
24-25. MTK:n valtuuskunta ja sitä edeltävät
valmistelukokoukset
25.
Hajarakentamisen yleisötilaisuus, TAMK
27.
toimihenkilöiden tykypäivän raivaussahakurssi, Kyynärö

26.
Syksyn ruokatapahtuman suunnittelu
27.
Messukylän tuottajien lounastapaaminen
28-29. MTK-liittokokous Savonlinna

MTK-Pirkanmaa 2012: kuuden eteläisen liiton valtuuskunnan jäsenten
kokous Sarassa

Elokuu
1.
”Kesä -85” Pyynikin kesäteatteri
2.
OP-eloistunto
8.
MTK-Eräjärven johtokunta risteili saunalautalla pitkin Pyhäjärveä
9.
Yhdistysten teemavuosiryhmä
MT-liittojen toiminnanjohtajat Valion
vieraina
10.
MYR
13.
Keskustelu ja tutustumisretkin ELYn
johdon kanssa Kurussa
15.
Lähiruokatilaisuuden suunnittelua
22.
Kasvukauden lähiruokatutkimus julkistetaan
23.
Liiton työvaliokunta
28.
Yhdistysten teemavuosiryhmä
29.
VarSatPir-liittojen toimihenkilöpalaveri
30.
Eduskunnan Maa- ja Metsätalousvaliokunta Pirkanmaalla, liiton puheenvuoro

Toukokuu
15.
24.
25.
28.
29.
30.

Vesienhoidon ytr
Neuvottelu MTK-Häme
Neuvottelu MTK:t V-S ja Sat
Tara ohjausryhmä
P-I:n osuuskuntapäivä, Tampere
Yhdistysten teemavuoden ohjausryhmän
kokous

Kesäkuu
4.
Rakennerahastotyöpaja
5.
Tulevaisuuden maa- ja metsätalous
6.
Liiton johtokunta
7.
MTK- ja MO-liittojen yhteistapaaminen
Petsamo
8.
CAP-uudistusinfo, Helsinki
11.
Aamukahvitapaaminen Ylöjärven mty:t
11-12. VarSatPir kesäkokous
14.
toiminnanjohtajakokous Hki
15.
Pirkanmaan vuoden työssäoppimistilan
palkitseminen Ikaalinen
18.
Maaseutuyrittäjätyöryhmä Huittinen
18-19. Tapiola sidosryhmätapaaminen

Syyskuu
5.
Yrittäjänpäivän tilaisuus ja aamunavauksia
6.
Pirkanmaan Liiton tulevaisuusfoorumi
7.
Juha Marttilan ajankohtaiskatsaus videoyhteydellä
Maaseutuohjelman suunnitteluseminaari,
Sastamalassa
26

10.

MTK-Keski-Suomi kävi benchmarkkaamassa
13-14 MTK:n toimihenkilöpäivät
17.
Tapaaminen Pirkanmaan Osuuskaupan T.
Mäki-Ullakon kanssa
ELYn maaseutujaosto
18.
Harhautetaanko kuluttajaa lähiruokatermillä -tilaisuus
19.
Aluekehitysvaliokunta, Hki
20.
Juha Marttilan ajankohtaiskatsaus videoyhteydellä
Liiton johtokunta Ruovesi
Hajarakennusryhmä
21
Maanomistajien Arviointikeskus Tampereella, puheenvuoro
25.
MYRrien yhteiskokous
MTK, EK, Yrittäjien ja Kauppakamarin
yhteinen kuntavaalitilaisuus
26.
Keskeisten järvien säännöstelynseurantaryhmä
LRFn vieraana Songa-Säbyssä Ruotsissa
27.
Länsi-Maidon markkinat

31.

EU:n komission DG Agrin varapääjohtaja
Pirkanmaalla, tilavierailu

Marraskuu
1.
Pellervon lihaseminaari, UKK-instituutti
Tampere
2.
Lomituksen yhteistyöryhmä, Ylöjärvi
5.
6-9. Kasvukausi-hankkeen Brysselin opintomatka
12.
Viiden liiton yhteispalaveri -yhdistysten
vuosi
13.
Toimistopalaveri
Maatalouspolitiikan miniseminaari
14.
”Epäreilun kaupan”-kampanjapäivä Tampereen Keskustorilla
15.
Eräjärvi ja Mouhijärvi-Suodenniemi
syyskokoukset
16.
VarSatPir-ympäristöasiamiehet
Sarkamaatalousmuseo Loimaa
19.
Koy Ratinansuvanto
mty Vesilahti
20.
Tara-ohjausryhmä
21.
E-P:n ELYn maaseutuosaston toimihenkilöt Pirkanmaalla
Kuuden eteläisen liiton valtuuskunnan
edustajien kokous
26-28. MTK:n valtuuskunta ja sitä edeltävät
kokoukset
27.
mty Luopioinen
29.
mty Lempäälä
30.
Pirkanmaan maaseutufoorumi

Lokakuu
1.
Toimistopalaveri
3.
Tuulivoimaseminaari
4.
TV2 MTK:n vieraana Kettulassa
5.
Maatilayrittäjän
määräaikaishuoltotilaisuus, UKK-inst. Tampere
9.
Puheenvuoro MTK-E-P:n ympäristöasiamiehille hajarakentamisen ”Tampereenmallista”
Tapaaminen Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen, valmisteltu puheenvuoro,
Virrat
MT-Liittojen pj-kokous, Hki
10.
MTK:n kuntavaalitilaisuus, Hki
toiminnanjohtajakokous, Hki
11.
Koneviesti 50-vuotta
12.
Liiton työvaliokunta
13.
MTK-Hämeenkyrön Farmipyöräily
15.
MTK:n ja Viestilehtien tietotekniikka
workshop
23.
Toimistopalaveri
24.
Koneagria näyttely
25.
Tapaaminen Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistyksessä
29.
Liiton johtokunta

Joulukuu
3.
mty Pälkäne
4.
Toiminnanjohtajakokous Hki
10.
Työterveyshuolto Viisarin yhteistyöryhmä
12
Toimistopalaveri
13.
Liiton syyskokous UKK-instituutti Tampere
17.
Liiton joululounas
18.
ELY neuvottelukunta
19.
mty Viiala
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Opintomatkaa Brysseliin
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Lausunnot ja esitykset
2.4.

Etelä-Suomen maitovaliokunnan
kannanotto 141-neuvottelujen aloittamisen tärkeydestä ja kiintiöiden
poistumisen vaikutusten hallinnasta
MTK:n johtokunnalle.

2.4.

Etelä-Suomen maitovaliokunnan
kannanotto sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivalle
hyvinvointiryhmälle luopumistuen
tulevaisuudesta, MYEL-maksujen
korotuksesta, sekä lomitusjärjestelmän kehittämisestä.

19.3.

17.12

MTK:n kultaiset ansiomerkit 2012
Asiantuntijajohtaja Timo Jaakkola Sastamala
Toiminnanjohtaja Visa Merikoski Tampere
Maanviljelijä Mika Nieminen Ylöjärvi
Hankepäällikkö, mv Heidi Tanhua Virrat
Maanviljelijä Mikko Tervanemi Mänttä-Vilppula

MTK-Pirkanmaan laatima ratkaisuehdotus MTK:n johtokunnalle
toimihenkilöiden
ylialueelliseen
liikkumiseen.

20.3.

MTK-Pirkanmaan
johtokunnan
lausunnot MTK:n liittokokousasiakirjoihin. Lausunto annettiin markkinavaikuttamisen asiakirjaan, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelmaan ja järjestön kehittämisen
ohjelmaan.

18.4.

Eteläisten liittojen lihavaliokunnan
laatima kannanotto 141-tuen valmistelun aloittamisesta MTK:n johtokunnalle.

16.5.

MTK-Pirkanmaan
kommentit
Pirkanmaan ELY-keskukselle vesienhoidon työohjelmasta.

7.6.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja
Pirkanmaan yhteinen viljavaliokunta laati kannanoton LFA-lisäosan
siirtämisestä CAP-tuen uudistuksen
yhteydessä kotieläintiloilla tuotantorakennussidonnaiseksi.

12.9.

MTK-Pirkanmaan lausunto Pirkanmaan liitolle maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointi suunnitelmaan.

8.11.

Etelä-Suomen maitovaliokunnan
kannanotto 141-tuen neuvotteluiden vauhdittamiseksi MTK:n johtokunnalle, MT:lle ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle.

MTK-Pirkanmaan lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselle vesienhoidon työohjelmasta, sekä vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä.

MTK:n ansiomerkit 2012
Maanviljelijä, Juhani Aakkula Kangasala
Maanviljelijä, Markku Aspila Pälkäne
Yksikönpäällikkö, Erkki Honkaniemi Nokia
Maanviljelijä, Heikki Hyrkäs Akaa
Maanviljelijä, Hannu Karppila Kangasala
Maaseutuyrittäjä Hannu Koivunen Ruovesi
Emäntä Tarja-Riitta Koskinen Juupajoki
Maanviljelijä Erkki Kukkula Nokia
Eläinlääkäri Laura Kulkas Tampere
Emäntä Terhi-Lahtinen-Kuortti Ikaalinen
Maaseutuyrittäjä Markku K E Mikkola Lempäälä
Maaseutuyrittäjä Martti Mäihäniemi MänttäVilppula
Emäntä Tuija Mäkikauppila Hämeenkyrö
Maaseutuyrittäjä Pertti Naapi Orivesi
Maanviljelijä Erkki Pasuri Juupajoki
Maaseutuyrittäjä Ville Paulaniemi Ylöjärvi
HTM-tilintarkastaja Kari Repo Tampere
Maanviljelijä Jari Salminen Orivesi
Maanviljelijä Risto Savilahti Pirkkala
Maaseutuyrittäjä Eija Sorri Vesilahti
Maanviljelijä Pekka Sorri Nokia
Maaseutuyrittäjä Yrjö Tanila Pälkäne
Maanviljelijä Jukka Tarkkala Tampere
Maanviljelijä Aki Tuomola Mänttä-Vilppula
Maanviljelijä Jouni Uusi-Rauva Sastamala
Emäntä Leena Vierikka Pälkäne
Maanviljelijä Juha Viitaniemi Ylöjärvi
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Toimintasuunnitelma – yhdistysten vuosi 2013

Tuottajajärjestön vuoden 2013 teemana on kannustaa ja aktivoida järjestökenttää.
Tuottajayhdistyksien toiminta on lähimpänä jäsentä tapahtuvaa toimintaa. Tuottajayhdistyksien vastuuhenkilöt tekevät tavattoman tärkeää työtä ja toimintavuoden aikana
erityisesti heitä huomioidaan ja kannustetaan.
Maailman laajuinen talouskriisi eri maiden velkaongelmineen jatkuu vielä pitkään ja
se vaikuttaa niin kansalliseen kuin kansainväliseen päätöksentekoon. Keskeisin vaikutus tällä tulee olemaan MMM:n hallinnonalan tavoitteisiin ja sille annettuihin resursseihin sekä minkälaista maatalouspolitiikkaa toteutetaan EU:n alueella vuoden
2013 jälkeen.
Vaikka tuottajahinnat ovat olleet nousujohteisia, eivät ne ole edelleenkään kehittyneet
lähellekään samalla tavoin kuin maatalouden kustannukset ovat kasvaneet. Tilakoon
kasvu ja maatalouden rakenteen muutos ei ole parantanut heikkoa kannattavuutta.
Selvää on, se että mikäli tämä kehitys jatkuu tämän suuntaisena, se ei voi olla vaikuttamatta maataloustuotannon määrän. Erityisesti lihantuotanto on kokenut viime aikoina kovia.
Ruuan hinta on noussut globaalisti mutta suomalaisen viljelijän tuotannon kannattavuudessa tämä ei ole näkynyt. Yhä useampi vaatii ruokaketjulta avoimuutta – halutaan
tietää mistä johtuu suomalaisen ruuan kalleus. Viljelijän osuudesta se ei johdu. Ruoka
ja erityisesti lähiruoka kiinnostaa ihmisiä. Kannustetaan jäsenkuntaa lisäämään lähiruokatuotantoa.
Kasvukausihanke tuo merkittävän resurssin lisätä viljelijöiden tietosuutta maatalouspolitiikan muutoksista, parantaa liiketoiminta ja markkinaosaamista sekä tuoda maataloutta esille eri tilanteissa. Hankkeella on oma rahoittajan hyväksymä hankesuunnitelma ja sitä toteutetaan.
MTK-Pirkanmaa viljelijöiden maakunnallisena etujärjestönä pyrkii turvaamaan viljelijöiden kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja vaikuttamaan mm. seuraaviin asioihin:
Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut
Toteutamme järjestön yhteisenä hankkeena yhdistysten teemavuoden, josta on tehty oma
toimintaohjelma. Sitä toteutetaan sekä omana, että liittoyhteistyötoimintana.

Yhdistysten ja nuorten toiminnan tukeminen
Tuottajayhdistyksien toiminnan tukeminen ja kehittäminen edelleen yhden kokouksen mallin pohjalta on tärkeä elementti suunniteltaessa liiton toimintaa. Pidetään huoli sitä, että yhden kokouksen mallin yhdistysten toiminta pysyy aktiivisena.
Liitto kannustaa ja ohjaa tuottajayhdistyksiä aktiiviseen toimintaan. Vuoden 2013 keskeisiä
tavoitteita ovat:
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Huolehditaan siitä, että tuottajayhdistyksien johtokunnissa on mahdollisimman hyvä
henki ja ilmapiiri
Yhdistykset osallistuvat aktiivisesti teemavuoden tapahtumiin ja niiden järjestämiseen
Perinteiset teatteritapahtumat järjestetään ja niihin pyritään saamaan teemavuoden lisäarvoa

Tuottajayhdistyksien toiminnan painopisteet ovat:




Tehostetaan mty-edunvalvontaa mm. ottamalla yhteyttä kuntapäättäjiin teemavuoden aineiston pohjalta
Jokainen jäsen kohdataan ja lisätään järjestettyjen tapahtuminen näkyvyyttä
Huolehditaan jäsenrekisterin ajantasaisuudesta erityisesti sähköpostien ja pintaalojen osalta

Edunvalvonta
MTK-järjestön yksi avaintavoitteista on vahvistaa markkinavaikuttamista ja parantaa alkutuottajien asemaa markkinoilla. Vaikutamme myös EU:n vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan ja kansallisten tukijärjestelmien uudistusten valmisteluun ja maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen uudistuksissa.

Jäsenten edunvalvonta
Yksittäisten jäsenten edunvalvontakysymyksiä hoidetaan aktiivisesti liittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella.
Maakunnallinen edunvalvonta


Liitto osallistuu aktiivisesti järjestön markkinavaikuttamisen toimenpiteiden toteutukseen omalla toiminta-alueellaan ja aktivoimme jäseniä osallistumaan niihin



Vaikutamme maaseudun kehittämisen sekä alue- ja rakennepolitiikan ohjelmavalmisteluun. Pidämme yhteyttä päätöksentekijöihin ja mediaan varmistaen, että heillä
on ajantasainen kuva valmisteltavien uudistusten sisällöstä, vaikutuksista ja etenemisestä



Maakuntakaavaa valmistellaan vuotena. Seuraamme ja vaikutamme tähän sekä muiden kaavojen valmisteluun. Tuottajayhdistyksien aktiivisuus on tärkeää.



Alue- ja kuntarakenneuudistuksen ja sen vaikutusta maaseutu- ja muuhun hallintoon
seurataan.



MTK-Pirkanmaa jatkaa yhteyden pitoa ELY-keskuksen keskeisiin tahoihin pyrkii
saamaan sille riittävät toiminnalliset mahdollisuudet jäsenkunnalle tärkeissä osaalueissa.



Aktivoidaan ja informoidaan erilaisissa luottamustehtävissä olevia järjestön jäseniä
esim. kunnanvaltuustoissa tai eri edustajistoissa.
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Valtakunnallinen edunvalvonta
Toteutamme maatalouspolitiikan, maaseudun elinkeinoihin kohdistuviin EU-politiikkoihin
vaikuttamisen yhdessä Satakunnan ja Varsinais-Suomen liittojen kanssa. Yhteistä näkemystä haetaan myös ”välialueliittojen” välillä.

Tiedotus ja viestintä
Toimintakauden aikana pyrimme edelleen saamaan jäsenkuntaan mahdollisimman suuren
määrän kontakteja hyödyntäen sähköpostia ja koko tuottajajärjestön tuottamia verkkopalveluita. Median yhteenotoissa hyödynnetään liiton johtokunnan jäseniä sekä muita eturivin viljelijöitä. Toteutetaan ”tulevaisuuden mediavaikuttamisen kurssi”. Jatketaan jäsenkunnan
sähköpostiosoitteiden keräämistä.
Etäkokousjärjestelmää pyritään arkipäiväistämään järjestön työkaluna. Yhdistysten ja rivijäsenien kokoamista etäkokouksiin tai erilaisille etäluennoille edistetään
Saatetaan jäsenet, päättäjät ja ulkopuoliset sidosryhmät entistä tietoisemmaksi liiton toiminnasta. Pyritään olemaan mukana mahdollisimman näkyvästi myös muiden tahojen järjestämissä maakunnallisissa tapahtumissa.
Jokaiselle jäsenelle tulee viisi kertaa vuodessa MTK:n uusi järjestölehti Mainio. Huolehdimme osaltamme sinne pirkanmaalaista sisältöä.

Hallinto ja talous
Liiton toiminnasta pyritään kertomaan sääntömääräisissä kokouksissa jo toimintavuoden aikana. MTK:n strategiatyötä jatketaan ja seurataan asiakokonaisuuksien kehittymistä. Olemme
uudistusmielinen liitto, mutta pidämme kiinni meille tärkeistä asioista.
Liiton tuottajayhdistyksiltä keräämä jäsenmaksu määräytyy edelleen maatilatalouden verotettavan tulon perusteella. Kentältä kerättävää jäsenmaksua korotetaan 2,8 % kattamaan noussutta MTK:n jäsenmaksua ja nousseita kustannuksia. Vaikeista ajoista huolimatta tuottajayhdistyksiä kannustetaan nostamaan jäsenmaksuaan, jotta niiden omaan toimintaan olisi riittävästi
varoja.
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Kasvukausi -hanke
MTK-Pirkanmaa toteuttaa kolmivuotisen kehittämishankkeen yhdessä Pirkanmaan ELYkeskuksen ja Euroopan Maaseuturahaston kanssa. Maatilojen markkinaosaaminen, yhteistyö
ja lähellä tuotetun ruuan saaminen kuluttajien ulottuville ovat Kasvukausi-hankkeen keskeisiä teemoja.
Hanke seuraa EU:n vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan valmistelua. Jatkuva
muutos tuo esille viljelijöiden ja muiden maaseutuyrittäjien kehittymistarpeet ja paineet jaksamisen näkökulmasta monin eri tavoin.
Kasvukausihankkeesta saadaan ”tulitukea” niin liiton kuin tuottajayhdistyksienkin
toimintaan.

Hankkeen tavoitteet ja painotukset 2013
Maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen
Markkinaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen parantaminen ovat vuoden 2013 toiminnassa
keskeisellä sijalla. Suurimmat kokonaisuudet ovat maaseutuyritysten riskienhallinta, maatilojen monialaisuus ja yrittäjyys sekä peltomaan merkitys tilan taloudessa. Myös maatilalla tarvittavan työvoima ja viljelijän ajankäyttö pyritään sisällyttämään koulutuskokonaisuuksien ohjelmaan.
Viljelijöiden välisen yhteistyön edistäminen on edelleen ajankohtainen asia, jota pyritään edistämään erityisesti ostorenkaiden toiminnasta saatujen hyvien kokemusten levittämisellä. Myös
opintomatkojen järjestämistä jatketaan.
Viljelijätukien ajantasaista kouluttamista ja tiedottamista jatketaan toteuttamalla edelleen laaja
koulutuskierros maakunnassa. Lisäksi tarjotaan koulutuskokonaisuus sähköisestä tukihausta
EU-avustajille. Avustajajoukkoa pyritään laajentamaan entisestään ja aktivoimaan erityisesti
nuoria viljelijöitä liittymään EU-avustajien joukkoon. Myös suosittuja verokoulutuksia jatketaan ja kartoitetaan viljelijöiden kiinnostusta nettimarkkinointikoulutukseen.
Maatalouden imagonparannustyötä kuluttajien suuntaan jatketaan ja tehdään edelleen tiivistä
yhteistyötä maataloutta lähellä olevien yritysten kanssa.

Tulevaisuuden ennakointi ja siihen vaikuttaminen
Hankkeen toiminnalla pyritään varautumaan uuden 2014 alkavan ohjelmakauden tuomiin
muutoksiin ja tiedottamaan maatalous- ja tukipolitiikan muutoksista nopeasti ja tehokkaasti.
Tiedotuksessa käytetään sekä koulutusmuotoista että verkossa tapahtuvaa viestintää.
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Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Tampereella Pirkanmaan Maa- ja Metsätalossa, Näsilinnankatu 48 E.

Yhteisöjäsenet

Toimiston yhteydessä hoidetaan Maaseudun
Tulevaisuuden ilmoituskonttoria.

Alueen manttaalikunnat ja -säätiöt (22)

26 maataloustuottajain yhdistystä, katso. etusivun kartta.
Meijerit, teurastamot ja muut

MELA-asiamies ottaa perjantaisin vastaan ajanvarauksella MTK-Pirkanmaan toimitiloissa.

Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
Osuuskunta Maitosuomi Seinäjoki
Osuuskunta Tuottajain Maito Riihimäki
LSO-osuuskunta Turku
Itikka Osuuskunta Seinäjoki
LähiTapiola
Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry

Toimitilahuoneiston yksi huone oli kertomusvuoden aikana vuokrattuna Pellettienenergiayhdistys ry:lle. Yksi huone on jo useita vuosia ollut
vuokrattuna Hämeen 4H-piirille.
Toimistoon on tilattu maatalousalan ammattilehdet: Käytännön Maamies, Kylvösiemen, Pellervo, Nauta ja Sika.

Yhdistysten toiminta

Ilmaiskappaleina on saatu FinnFood, JokaSorkka, Koneviesti, Koti, Kuusikko, Laaduntekijät,
Luonnonvara, Lusto, Maaseudun Tulevaisuus,
MaaseutuYrittäjä,
Maitotalous,
Metsälehti,
Naisuutiset, Nuorten Sarka, Ruoka-Suomi ja
Sarvi&Saparo Ilmaisnumeron lähettäneille lehdille ja yhteisöille esitämme tässä yhteydessä
parhaimmat kiitokset.

Yhdistyksillä on jonkin verran palvelutoimintaa
mm. MTK-Teiskon ja MTK-Viljakkalan yhdistykset tarjoavat monistuspalvelua. Kylvöjen
siunaaminen oli kevään tapahtumana muutamissa yhdistyksissä. Yhdistykset myivät lippuja ja
jotkut järjestivät yhteiskuljetuksen ja oheisohjelmaa, kuten laivaristeilyn Pyhäjärvellä Pyynikin Kesäteatterissa 1.8. esitettyyn näytelmään”Kuuma Kesä 85””. Sadonkorjuun kiitospyhä on myös jokavuotisena tapahtumana mukana, veroneuvontatilaisuudet sekä retket maaseutunäyttelyyn, teatteriin ja ulkomaillekin.

Pohjois-Satakunta -lehti tulee MTK-Ikaalisten
tilaamana. Teisko-Aitolahden on tilannut MTKTeisko. Lämpimät kiitokset näille yhdistyksille.
Toimistosta on liiton työn ohella postitettu myös
maataloustuottajayhdistysten jäsenkirjeitä ja
lähetetty huomattava määrä tekstiviestejä sekä
välitetty yhdistysten tiedotteita s-posteihin.
Tekstiviestitiedotus on suosittu tapa, pikaiseen,
yhden asian tiedotukseen. Vuoden 2011 aikana
aloitettiin uutena toimintana jäsentiedotteiden
lähettäminen, Tiedotteita lähetetään sähköposteihin noin 3-viikon välein. Tiedotteen rungon
kirjoittaa vuorokerroin MTK-Pirkanmaa, Satakunta ja –Varsinais-Suomi ja jokainen liitto
lisää siihen omat asiansa. Pyynnöstä on välitetty
jonkin verran myös sidosryhmien tiedotteita.

Työkyvyn ylläpitäminen ja henkinen jaksaminen
maaseudulla on ”pysyvä” teema.. Työkykyä on
hoidettu uinti- ja jumppailloissa, keilaamalla, ja
lentopalloa pelaten On jaettu uimalippuja ja
tuettu niska-selkähierontaa sekä käyty teatterissa.
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.

Liiton jäsenet

Seuraavat yhdistykset ovat yhden kokouksen
(vuosikokous) käytännössä:

Kunniajäsenet

Aitolahti, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kuru, Luopioinen, Längelmäki, Messukylä, MouhijärviSuodenniemi Orivesi, Pirkkala, Pohjaslahti,

Maanviljelijä Kaarlo Pöytäniemi, Ruovesi
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Pälkäne, Ruovesi, Teisko, Vesilahti, Viiala,
Viljakkala, Vilppula, Virrat ja Ylöjärvi.

tilaa). Luomutuotannon osuus (luomukotieläin,
luomukasvi) oli 2,81% (81 tilaa). Peltonsa oli
vuokrannut 4,27% (123 tilaa).

Vanha khden kokouksen käytäntö on edelleen
seuraavissa yhdistyksissä:

Yhdistykset ovat toimineet mm. seuraavasti
-

järjestäneet saunailtoja ja muita virkistysiltoja, pikkujouluja, retkiä ja matkoja
ulkomaille ja alan näyttelyihin kotimaassa ja matkoja teatteriin

-

järjestäneet verokoulutusta sekä mm. laskettelutapahtuman Sappeessa

-

tukeneet erilaisia hankkeita

Pienin viljelty peltoala jäsentilaa kohti oli Pirkkalan yhdistyksessä 18,56 ha ja suurin Teiskossa
39,09 ha. Pienin metsäpinta-ala oli samoin Pirkkalassa 18,31 ha ja suurin Pohjaslahdella 82,54
ha.

-

järjestäneet kylvöjen siunaustilaisuuksia

-

järjestäneet jalkapallon tuottajaturnauksia

-

järjestäneet (Itä-Pirkanmaan yhdistykset)
sikajuhlan

Viljelijöiden keski-ikä: kaikki 59 vuotta, naiset
61 vuotta ja miehet 58 vuotta. Vanhinta on väki
Messukylän yhdistyksessä, jossa keski-ikä on 72
vuotta (naiset 83 ja miehet 68 vuotta),. ja nuorinta Ylöjärvellä ja Ruovedellä, keski-iän ollessa
Ylöjärvellä 54 vuotta ja Ruovedellä 56 vuotta.
Jäsenistä 9,42% (613) on alle 35-vuotiaita, 3549-vuotiaita on 17,82% (1159), 50-65-vuotiaita
31,44% (2045) ja yli 65-vuotiaita 41,31%
(2687). 1228 henkilön ikää ei voitu laskea. Tuotantosuuntarakenteessa on tapahtunut selvä
muutos kotieläintuotannosta peltoviljelyn suuntaan. Tilan päätuotantosuunnasta peltoviljelyn
(viljojen, öljy- ja nurmikasvien sekä erikoiskasvien) osuus oli 36,63% (1055 tilaa), maidontuotanto 20,24% (583 tilaa), metsän osuus 14,76%
(425 tilaa), maaseutuyritystoiminta 4,28% (124

-

osallistuneet sadonkorjuun kiitospyhän
järjestämiseen

Eräjärvi, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Nokia
ja Tottijärvi (6).
Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.
Jäsenten keskipinta-ala oli 31,04 ha peltoa ja
54,91 ha metsää.

Yhdistyksien johtokunnat ovat toimineet mm.
seuraavasti
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-

pitäneet yhteyttä kunnan luottamustoimielimiin

-

kirjelmöineet ja ottaneet kantaa eri asioissa eri sidosryhmiin päin

Tuottajayhdistysten jäsenmäärät
Tuottajayhdistys

Jäsentiloja

Vastuuhen- Perheenjäkilöitä
seniä

Muita
henkilöjäseniä

Henkilöjäseniä Yhteisöjäseniä
yhteensä

ja kunniajäseniä

Aitolahti

24

23

36

3

62

Eräjärvi

69

70

124

6

200

198

198

374

6

578

Juupajoki

88

89

113

0

202

Kangasala

228

231

333

4

568

91

93

134

2

229

Lempäälä

170

179

229

12

420

Luopioinen

88

91

124

5

220

Längelmäki

87

89

104

3

196

Messukylä

18

19

18

1

38

Nokia

81

83

122

6

211

Orivesi

115

116

175

8

299

Pirkkala

27

28

56

4

88

Pohjaslahti

38

38

58

1

97

Pälkäne

152

160

231

7

398

Ruovesi

178

184

302

7

494

Teisko

90

92

118

5

215

Tottijärvi

46

47

41

1

89

Vesilahti

155

155

215

5

375

Viiala

33

34

51

2

87

Viljakkala

91

94

213

12

319

Vilppula

92

95

96

2

193

164

170

268

12

450

66

68

127

9

204

Ikaalinen

368

374

562

13

949

MouhijärviSuodenniemi

222

227

311

9

547

2979

3047

4535

146

7728

Hämeenkyrö

Kuru

Virrat
Ylöjärvi

Yhteensä

36

1

1

Liiton talous
Liiton toiminta on laajentunut merkittävästi Kasvukausi-hankeen myötä. Tämä näkyy myös liiton taloudellisen toiminnan lisääntymisenä. Hanke toteuttaa omaa hankesuunnitelmaa ja sille laadittua talousarviota. Laajentuneen toiminnan myötä ovat liiton kustannukset, mutta myös tuotot kasvaneet.
Liiton tilinpäätöksessä ovat mukana sekä hankkeen toiminta että liiton toiminta. Kirjanpidollisesti ne
pystytään eriyttämään helposti, sillä molemmilla on käytössä oma kustannuspaikkansa. Hanketoimintaan
sisältyy aina sellainen riski, ettei hankkeen rahoittaja maksakaan jotain yksittäistä kustannuserää. Tällöin
asia jää liiton maksettavaksi. Kaikki toimet ovat kuitenkin jäsenkunnan asiaa edistäviä joten käytetty raha
ei mene kuitenkaan hukkaan.
Liitto omistaa 36 hehtaarin metsätilan Pälkäneen Luopioisten Kyynärössä. Sen puusto on pääosin tulossa
päätehakkuuikään. Tukimetsän metsätaloussuunnitelma päivitettiin toimintavuoden aikana. Suunnitelmaa
pyritään noudattamaan suhdanteet huomioon ottaen. Metsäsuunnitelmassa on arvioitu seuraavan kymmenvuotiskauden aikana puunmyyntituloa liitolle n. 211.000 euroa.
Muuta omaisuutta liitolla on vuonna 2009 pintaremontoitu Hämeenkatu 5:ssä oleva 90 m2 toimistohuoneisto, joka on vuokralla isolla terveysalan toimijalla.
Liitto omistaa 159 m2 toimitilat Maa- ja Metsätalosta. Näsilinnankadun toimistosta on osa vuokrattu
Hämeen 4H-piirille ja Suomen Pellettienergiayhdistys ry:lle.
Liiton kirjanpidon ja muun taloushallinnon on hoitanut ProTalous Etelä-Karjala Oy.

MTK-Pirkanmaa 2012: Matti Äijö piti toimihenkilöiden tykypäivän raivaussahakurssin liiton tukimetsässä. Huvi ja hyöty
yhdistyivät hienosti. Saimme raivatuksi 1.5 ha metsäsuunnitelmassa kiireelliseksi luokitellun kuvion tuottavampaan asentoon
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Johtokunta, työryhmät, valiokunnat, edustajat ja toimihenkilö
Tiina Nieminen, Hämeenkyrö
Sirkku Mäkelä Ruovesi,
varapuheenjohtaja, johtokunnan edustaja
Heikki Salomaa, Eräjärvi
Juho Laaksonen, Ylöjärvi
sihteerinä Jaakko Ahola

Johtokunta 2013
Puheenjohtaja
Hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua,
Virrat johtokunnan jäsen v:sta 2004
Varapuheenjohtaja
Maaseutuyrittäjä Jukka Niittyoja Ylöjärvi
(Viljakkala) 2012 johtokunnan jäsen vuodesta
2009

Maaseutuyrittäjätyöryhmä
Antti Kankaanpää (pj.) Orivesi (Eräjärvi)
Hannu Karppila Kangasala, Mikko Lindell
Ruovesi,
Sirkku Mäkelä Ruovesi
Jukka Niittyoja Ylöjärvi
(Viljakkala)
Jussi Vilo, Vesilahti
sihteerinä Visa Merikoski

Muut jäsenet
Mv. Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru), johtokunnan jäsen vuodesta 1998, varapuheenjohtaja
2004 - 2011

Etelä-Suomen alueen lihavaliokunta
Hannu Karppila, Kangasala

Mv. Mikko Tervaniemi, Mänttä-Vilppula 2000
Mv. Antti Rahkonen,
Juupajoki 2005
Mv. Sirkku Mäkelä, Ruovesi 2006

Läntisten liittojen luomuvaliokunta
Jarmo Jaakkola, Kangasala
Juha Salin, Virrat

Mv. Hannu Karppila, Kangasala 2007

Läntisten liittojen maa- ja ympäristövaliokunta
Tomi Muotiala, Tampere (Messukylä)
Maija Pispa, Ylöjärvi
sihteerinä Visa Merikoski

Mv. Mikko Kärki, Lempäälä 2008
Maaseutuyrittäjä Jukka Kittilä, Pälkäne 2010

Etelä-Suomen maitovaliokunta
Mikko Kärki, Lempäälä
Tiina Linnainmaa, Hämeenkyrö
Jouni Pirttiniemi, Virrat

Maaseutuyrittäjä Heikki Nätkin, Tampere (Teisko) 2010
Yritysneuvoja, maanviljelijä Mika Hirvijoki,
Ikaalinen 2011

Läntisten liittojen sosiaalivaliokunta
Mikko Kärki, Lempäälä
Sirkku Mäkelä, Ruovesi
Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru)

Maaseutuyrittäjä Tiina Jokela,
Hämeenkyrö 2012
Muut valinnat koskevat vuotta 2012

Lounaisten liittojen viljavaliokunta

Työvaliokunta
Heidi Tanhua (pj.), Mika Hirvijoki, Tiina Jokela,
Jukka Niittyoja ja Heikki Nätkin, sihteerinä Visa
Merikoski

Jukka Heinäsuo Hämeenkyrö
Timo Jaakkola Sastamala (MouhijärviSuodenniemi)
Jukka Niittyoja MTK:n viljavaliokunnan jäsenenä

Maaseutunuorten valiokunta
Sakari Eerola, Kangasala
puheenjohtaja
Juha-Pekka Hakala, Ikaalinen
Marianne Morri, Virrat

Viljakaupan tarkkailijat
Markku Anttila Akaa (Viiala)
(Mouhijärvi-Suodenniemi)
Mikko Tervaniemi Mänttä-Vilppula (Vilppula)
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Maanomistajien Arviointikeskus Oy yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Tiina Linnainmaa

Edustajat MTK:ssa
Valtuuskunta
Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä (valtuuskunnan 1. vpj.) ja liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua
Virroilta.
Varaedustajana Mikko Kärki Lempäälästä.

MetsäBoard Oy yhtiökokous Mikko Tervaniemi
Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Visa Merikoski, varalla Heidi Tanhua

Metsävaltuuskunta
Liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua ja varajäsenenä varapuheenjohtaja Jukka Niittyoja.

MYR:n tai ELYn maaseutujasto
Päivi Fallström, varalla Visa

Energiavaliokunta
Veli-Matti Alanen, Nokia

Merikoski

Pirkanmaan Kasvinviljelijäin Yhdistyksen
johtokunta
Jukka Hirtolahti ja Ville Paulaniemi

Luomuvaliokunta
Mikko Kärki, Lempäälä
Hyvinvointivaliokunta
Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru)

Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta
Visa Merikoski ja
Heidi Tanhua

Verovaliokunta
Sirpa Himanen, Vesilahti

Pohjois-Hämeen Riistakeskus hallitus
Mikko Tervaniemi

Viljavaliokunta
Jukka Niittyoja, Ylöjärvi
(Viljakkala)

Raisio Oyj:n yhtiökokous
MTK-Pirkanmaan alueen osakkailta keräämien
valtakirjojen ja liiton vaihto-osakkeiden edustaja
Tiina Jokela, varalla MTK-Varsinais-Suomen
nimeämä edustaja

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Tomi Muotiala, Tampere

Toimihenkilöt:
Edustajat muissa yhteisöissä

Toiminnanjohtaja
Visa Merikoski

HK-Scan Oyj yhtiökokous
Hannu Karppila

Järjestöagrologi
Jaakko Ahola

Keski-Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen neuvottelukunta
Päivi Fallström

Toimistosihteeri
Kaija Sämpi

Kiinteistö Oy Kauppa Tammer yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Heidi Tanhua

Kasvukausi-hankkeen
projektipäällikkö
Mikko Lääveri

Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Mika Nieminen

projektikoordinaattori
Päivi Fallström
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ELYn johtoa liiton vieraana, tässä tilavierailulla Mika ja Sirkku Niemisen tilalla
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Maaseudun Tukihenkilöverkko
Maaseudun Tukihenkilöverkko - viljelijöiden
tukihenkilötoiminta otti ensiaskeleensa syksyllä
1996. Toiminnan taustajärjestöt ovat MTK,
MELA, Maa- ja Kotitalousnaisten keskus, Maaseudun Sivistysliitto, Kirkon Diakoniatyön keskus ja Suomen Mielenterveysseura. Nämä järjestöt ottivat tehtäväkseen rakentaa tukihenkilöverkon vapaaehtoisista henkilöistä, jotka haluavat
toimia vaikeissa elämäntilanteissa viljelijän
rinnalla kulkijoina.

Tukihenkilöitä on 8. Heidän yhteystietonsa
löytävät Repusta haulla ”Maaseudun tukihenkilöverkko” sekä MELAn webbi-sivulta. Tukihenkilöillä on tukihenkilösitoumus, joka edellyttää
vaitioloa ja tuettavan maailmankatsomuksen
kunnioittamista.
Tukihenkilötoiminnan rahaliikenne ja kirjanpito
hoidetaan MTK-Pirkanmaan tilinpidon yhteydessä. Talous perustuu lähinnä sadonkorjuun kiitospyhien kirkkokolehteihin. Toiminta sai kertomusvuonna kolehtilahjoitukset seuraavilta
ev.lut. seurakunnilta: Ikaalisten srk, Virtain srk
ja Sastamalan seurakuntayhtymä, yhteensä
648,94euroa. Lämmin kiitos lahjoittajille.

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista auttamistyötä, jota tekevät vastaavat tukihenkilöt (aluevastaavat) ja tukihenkilöt. Pirkanmaan alueen
vastaavat tukihenkilö on MMM, maanviljelijä
Ari Klemola Akaasta.

MTK-Pirkanmaa 2012 kuvat: MTK-Hämeenkyrö järjesti Farmi-pyöräilyn. Formaatti oli
niin hyvä, että se kopioitiin yhdistysten teemavuoden käyttöön
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Kasvukausihankkeen toimintakertomus 1.1.-31.12.2012
Hankkeella parannetaan maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukykyä kehittämällä viljelijöiden markkinaosaamista ja –tuntemusta sekä käsitystä toimintaympäristönsä muutoksista.
Hankkeella edistetään uuden lainsäädännön mahdollistamaa tuottaja- ja toimiala organisoitumista. Selvitetään Pirkanmaan maatilojen nykyinen ”lähiruokavolyymi” ja viljelijöiden mahdollinen kiinnostus lisätä
tuotantoaan lähiruokatuotteisiin. Viljelijöitä ja heidän muodostamia organisaatioita aktivoidaan kertomaan viljelijän ammatista ja ruuantuotannosta kuluttajille.
Hankkeen aikana toteutetaan vuosittaiset EU-tukikoulutustilaisuudet yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
HANKKEEN TAVOITTEET
1. Maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen
a) Markkinaosaamisen ja markkinaseurannan sekä liiketoimintaosaamisen parantaminen
b) Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden toiminnan synnyttäminen ja edistäminen
c) Maatalouden imagon parantaminen ja lähiruokavolyymin selvittäminen
d) Viljelijöiden välisen yhteistyön edistäminen, tavoitteena parantaa markkinoillepääsyä
2. Tulevaisuuden ennakointi ja siihen vaikuttaminen
a) Varautuminen uuden 2014 alkavan ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ja
niistä tiedottaminen
b) Toimialan ja sen yritysten jatkuvuuden turvaaminen levittämällä onnistuneita
toimintamalleja sekä vertaistukea kehittämällä
Tärkeä teema hankkeen toiminnassa on valmistautuminen tulevaan ohjelmakauteen. Vuonna 2012 tehdään opintomatka Brysseliin ja tutustutaan komissioon. Hankkeen aikana toteutetaan vuosittaiset EUtukikoulutustilaisuudet yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS
Kasvukausihankkeen budjetti on 664 873 euroa ja kesto on 3 vuotta. Hankkeelle tullaan hakemaan tarvittaessa jatkoaika. Hankkeen työntekijöitä on kaksi: projektipäällikkö ja projektikoordinaattori. Merkittävä
osa hankkeen toiminnasta toteutetaan ostopalveluina.

Hankkeen toiminta vuonna 2012
MTK-Pirkanmaa käynnisti vuoden 2011 alussa Kasvukausi-kehittämishankkeen. Toiminta aloitettiin
kahden päätoimisen työntekijän voimin. Hankkeen projektipäälliköksi valittiin agronomi Mikko Lääveri
ja hankekoordinaattorina aloitti agrologi Päivi Fallström.
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Hankkeen kahtena tärkeimpänä tavoitteena voidaan nimetä maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä tulevaisuuden ennakointi ja siihen vaikuttaminen. Käytännön
toimenpiteinä ovat hanketyöntekijöiden tekemät ja organisoimat koulutukset, tiedotustilaisuudet, selvitystoimenpiteet sekä kirjallinen ja sähköinen julkaisutoiminta.
Kasvukausi-hankkeen vuosikellosta näkyvät vuoden 2012 toiminnan toteutuneet painopisteet:

Joulukuu
Verokoulutus (2)

Verokoulutus

Tuottajailta / Tapiola ym. (2)
Brysselin opintomatka
Tukiavustajakoulutus
Yhdistysten retki koneagria
(2)

Suomalaisen ruuan päivä (2)

Okra ja Koneagria (lokakuu)
Kilpailutuspäivä/SYO (2)

Yritysvierailu Rönnvik
Viljelijätuki-infot (9)

Ruokahuijausilta/MSL

Hankehallinto/
Maksatushakemus
Yhdistysten retki Okra-näyttely

Kesäkuu
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Laitumellelasku/Länsi-Maito

11.1. Yhteistyöpalaveri ProAgria Pirkanmaan kanssa koulutusasioista.

hlöä. Asiantuntijapuheenvuorot Suvi Niittyoja
Verohallinnosta ja Timo Sipilä MTK:sta.

11.1. Hankkeen henkilöt osallistuivat hallinnon veropäivään Tampereen Verotalolla.

29.2. Palaveri kirjanpidon yksityiskohdista
ProTalous Etelä-Karjalan talouspäällikkö
Toni Kaijalaisen kanssa.

13.1. Projektipäällikkö osallistui Hajarakentamista koskevaan tilaisuuteen UKKinstituutilla.
24.1. Hankehenkilöt kävivät suunnittelupalaverissa Osuuskunta Länsi-Maidon johdon luona. Aiheena oli maidontuottajien
koulutusyhteistyön käynnistäminen Kasvukausi-hankkeen ja Länsimaidon kesken.
26.1.
Kasvukausi-hankkeen,
Tapiolayhtiöiden, Länsi-Maidon ja muiden yhteistyöyritysten tuottajailta sekä jääkiekkoottelu. Paikalla 55 osallistujaa.
31.1. MTK-Pirkanmaan ja ProAgria Pirkanmaan johtokuntien yhteinen kokous Sastamalassa. Hankkeen esittely ja tilannekatsaus
johtokunnille.
31.1. Kasvukausi-veroilta
Paikalla 38 osallistujaa.

Vesilahdessa.

1.2. WiWell-neuvottelujärjestelmän perehdytys. Office 2000 etäkoulutus.
2.2. Kasvukausi-hankkeen, Tapiola-yhtiöiden,
Länsi-Maidon ja muiden yhteistyöyritysten
tuottajailta sekä elokuvissa käynti. Paikalla
35 osallistujaa.
9.2. MTK-järjestökoulutuksen toteuttama
Starttikoulutus Ellivuoressa. Projektipäällikkö osallistui.
10.2. Laske Ystäväsi -ulkoilutapahtuma
Ellivuoressa yhteistössä Satakunnan ja
Varsinais-Suomen tuottajaliittojen, LänsiSuomen metsänomistajaliiton sekä TapiolaYhtiöiden, Valtra Oy:n, Nissanin ja alueen
kehittämishankkeiden kanssa.
14. - 15.2. Hankkeen toimihenkilöt osallistuivat MAVI:n järjestämään viljelijätukien
koulutukseen. Samalla pidimme palaveria
kevään viljelijätuki-infojen kouluttajien
kanssa.
16.2.
Kasvukausi-veropäivä
UKKinstituutissa Tampereella. Osallistujia 42

13.3. Yhteistyöpalaveri maaseutuasiamies
Perttu Nääpän ja MAVI:n Markku Alasen
kanssa kevään tukikoulutusten sisällöstä.
14.3. Palaveri Suomalaisen ruuan päivästä
Hämeenkyrön tuottajayhdistyksen puheenjohtajan Tiina Jokelan kanssa Hämeenkyrössä.
15.3. EU-avustajien pinta-alatukikoulutus
UKK-instituutilla. Puhujina Leena Ala-Orvola
MTK, Markku Alanen MAVI ja Marica Twerin MTK. Osallistujia 63.
15.3.
MTK-Pirkanmaan
johtokunnan
kokous, jossa projektipäällikkö esitteli hankkeen tilannekatsauksen.
28.3. Tulityökurssi Viljakkalassa, osallistujia
12 kpl.
20.3. - 5.4. Viljelijätuki-infot 9 kpl: Juupajoki, Ylöjärvi, Lempäälä, Ikaalinen, Nokia,
Kangasala, Tampere, Virrat ja Akaa. Osallistujia 522.
23.3. Suomalaisen ruuan päivä Ruovedellä.
Osanottajia 68 kpl. Puhujina mm. keittiömestari/lähiruokaguru Heikki Ahopelto.
31.3. Suomalaisen ruuan päivä Oriveden
Längelmäellä. Osanottajia 39 kpl. Puhujina

mm. Lahden Aterian toimitusjohtaja Tuulia
Pelli ja MTK:n ruokakulttuuriasiamies AnniMari Syväniemi.
31.3. Yritysvierailu Rönnvikin viinitilalle,
osallistujia 75 kpl.

7.6. Projektihenkilöstö osallistui LänsiSuomen metsänomistajaliiton järjestämään
yhteistyöpäivään Uudenkaupungin Petsamossa. Tilaisuudessa oli läsnä kattavasti
läntisen suomen hanketoimijoita.

17.4. MTK-Pirkanmaan kevätkokous Hämeenkyrön Heiskalla. Kokouksessa pidettiin
projekti-info.

14.6. Tutustuminen Pälkäneen seudun
lähiruokatarjontaan mm. Suttisen marjatilalla.

26.4. Kasvukausi-hankkeen ohjausryhmän
kokous Maa- ja Metsätalolla. Kokouksessa
läsnä olivat Heidi Tanhua pj, MTKPirkanmaa Jenni Keskinen, Pirkanmaan
Osuuskauppa Petri Mäkinen, Kuntien hankintatoimi KUHA Sari Hiltunen, ProAgria Pirkanmaa Mika Nieminen, MTK-Pirkanmaa
Jukka
Kittilä,
MTK-Pirkanmaa
Jukka
Niittyoja,
MTK-Pirkanmaa
Sirkku Mäkelä, MTK-Pirkanmaa, Visa Merikoski, MTK-Pirkanmaa Mikko Lääveri, Kasvukausi-hanke Päivi Fallström, Kasvukausihanke

27.-29.6. Hankeyhteistyötä ja sidosryhmien
tapaamisia MTK:n liittokokouksessa Savonlinnassa.

27.4. MTK-Pirkanmaan Tyky-päivä Luopioisissa taimikonraivauksen ja maatilavierailun
merkeissä (Aholan maitotila).
9.5. Palaveri Ilkka Raukolan (Suomen
Yrittäjäopisto) kanssa kilpailutuskoulutusten
yhteistyöstä.

4.7. Messumatka Okra-näyttelyyn Oripäähän kolmella bussilla. Osallistujia 125.

11.5. Tapaaminen yritysasiantuntija Petri
Tallilan
kanssa
Pirkanmaan
ELYkeskuksessa.

Heinäkuu oli pääosin lomakuukausi. Toimistotöitä ja maksatushakemuksen valmistelua.
9. - 10.8. Konsulentti- ja hanketoimijoiden
kokous Peurungassa, Laukaassa. Hankkeen
henkilökunta osallistui. Hankeyhteistyötä.

12.5. Laitumellelasku-tapahtuma Nokialla
Pietilän maitotilalla yhteistyössä LänsiMaidon kanssa. Kyseessä oli kuluttajille
suunnattu suomalaisen ruuan ja alkutuotannon
esittely, jossa 59 osallistujaa.

13.8. Pirkanmaan ELY-keskuksen johtoryhmän tutustumismatka maatiloille Ylöjärvellä. Hankkeen henkilökunta esitteli hanketyötä.

22.5. Palaveri projektipäällikkö Mikael
Andolinin kanssa tutkimusyhteistyöstä
Pirkanmaan maatilojen kehitysnäkymät- ja
Pirkanmaan lähiruokatutkimuksen kesken.

14.8. Palaveri projektipäällikön ja Mikael
Andolinin kesken. Aiheena Lähiruokatutkimuksen julkaisutilaisuuden järjestelyt.

5.6. Projektihenkilöstö osallistui ELYkeskuksen järjestämään Maaseutuohjelman
valmisteluseminaariin Sastamalassa.

15.8. Palaveri ”Harhautetaanko kuluttajaa
lähiruokatermillä”-tilaisuuden järjestelyistä
yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton ja
Pirkanmaan liiton edustajien kanssa.

6.6. MTK-Pirkanmaan johtokunnan kokous Tampereen vanhassa Kirjastossa. Hankkeen tilannekatsaus.

16.8. Yhteistyöpalaveri Tuottajaliittojen
(Var-Sat-Pir) kesken. Projektikoordinaattori
osallistui. Hankeyhteistyö.
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22.8. Lähiruokatutkimuksen tulosten julkistaminen UKK-Instituutilla yhteistyössä
Pirkanmaan ELY-keskuksen Ennakointipalvelun ja TNS-Gallup Suomen Elintarviketieto
Oy:n kanssa. Kommentaattorina oli johtaja
Timo Jaakkola Nordeasta.

heen johtajana toimi Visa Merikoski. Panelisteina olivat Juutinen ETL, Kuntonen SEL,
Syväniemi MTK, Titta Mattila kuluttaja
Tampere. Osallistujia 40.

24.8. Projektikoordinaattori vieraili Herkkujen Suomi-tapahtumassa tapaamassa yhteistyökumppaneita.

27.9. Kilpailutuspäivä yhteistyössä Suomen
yrittäjäopiston kanssa Hämeenkyrön Osaralla. Koulutuspäivän teemana oli mm. viljelijöiden ostorenkaiden toiminta. Osallistujia 30.

20.9.
MTK-Pirkanmaan
johtokunnan
kokous. Hankkeen tilannekatsaus.

29.8. Palaveri Pirkanmaan Osuuskaupan
valikoimapäällikkö Jenni Keskisen kanssa.
Aiheena oli keskustella lähiruokatuottajien
mahdollisuuksista saada tuotteitaan POK:n
hyllyyn. Projektipäällikkö ja –koordinaattori
osallistuivat.

28.9. Neljän tuottajayhdistyksen Sikajuhla
Juupajoen Suomelassa. Projektipäällikkö
piti hankkeen puheenvuoron heti kansanedustaja Mikko Alatalon jälkeen.
3.10. Yhteistyöpalaveri PoKo ry:n Juha
Kolhisen kanssa hankeasioista. Projektipäällikkö paikalla.

Palaveri KuHa Oy:n tj. Petri Mäkisen
kanssa julkisten elintarvikehankintojen ja
lähiruokatuotannon
yhteensovittamisesta.
Projektipäällikkö osallistui.

5.10. Maatilayrittäjän määräaikaishuoltotilaisuus UKK-instituutilla yhteistyössä MELA:n kanssa. Osallistujia 17.

6.9. Projektihenkilöstö vieraili Wihuri Oy
Aarnion pikatukun avoimien ovien päivässä Tampereen Nekalassa Kuha Oy:n edustajien kanssa.

11.10. Kilpailutuspäivä yhteistyössä Suomen
Yrittäjäopiston kanssa Valkeakoskella Terhi
ja Pasi Valkaman matkailu- ja maidontuotantotilalla. Koulutuspäivän teemana oli mm.
viljelijöiden ostorenkaiden toiminta. Osallistujia 22.

7.9. Palaveri Maaseudun sivistysliiton Esko
Erkkilän kanssa Harhautetaanko kuluttajaa
lähiruokatermillä-tilaisuuden
järjestelyistä
MSL:n Esko Erkkilän kanssa.

24.10. Kasvukausi-hankkeen viljelijäretki
Koneagria-messuille Jyväskylään. Osallistujia 122.

10.9. Keski-Suomen MTK:n liiton toimihenkilöt vierailivat vertailemassa Pirkanmaan ja
Keski-Suomen hankekäytäntöjä.

29.10. MTK-Pirkanmaan johtokunnan
kokous. Hankkeen tilannekatsaus johtokunnalle.30.10. Valmis maksamishakemus alkuvuoden 2012 kustannuksista toimitettiin ELYkeskuksen kirjaamoon.

13. - 14.9. Hankeyhteistyötä ja hanketoimijoiden kokous MTK:n toimihenkilöpäivillä
Imatralla. Hankkeen henkilökunta osallistui.
17.9. Yhteistyöpalaveri KuHa Oy:n tiloissa.
Läsnä Pirkanmaan kuntien elintarvikehankinnoista vastaavia ruokapalvelupäälliköitä ja
Kasvukausi-hankkeen tiloissa. Kokoonkutsujana KuHa Oy.

6. - 9.11. Kasvukausi-hankkeen opintomatka Brysseliin. Osallistujia 46 henkilöä. 12.11.
Projektikoordinaattori piti hanke-esittelyn
Nokian Tuottajayhdistyksen kokouksessa
Nokian Kerholassa.

18.9. Harhautetaanko kuluttajaa lähiruokatermillä -tilaisuus Werstaalla. Tilaisuudessa alustajina olivat: Anni-Mari Syväniemi,
ruokakulttuuriasiamies, MTK:sta ja Heikki
Juutinen,
toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitosta sekä VeliMatti Kuntonen, puheenjohtaja Suomen Elintarviketyöläisten Liitosta. Tilaisuuden päätteeksi pidettiin lähiruokapaneeli, jonka pu-

13.11. Toimistopalaveri MTK-Pirkanmaan ja
hankkeen hallinto- ja sisältöasioista.13.11.
Projektikoordinaattori piti hanke-esittelyn
Kurun Tuottajayhdistyksen kokouksessa
Ylöjärven Hirsilinnassa.
13.11. Saako maaseudulle rakentaa tilaisuus Virtain Vaskivedellä. Projektipäälli52

köllä puheenvuoro. Yhteistyö Virtain Tuottajayhdistyksen sekä Virtain Yrittäjäyhdistyksen
kanssa.

27.11. Projektipäällikkö piti hanke-esittelyn
Luopioisten tuottajayhdistyksen kokouksessa
Rautajärven Rautahovissa.

14.11. Osallistuminen ”Epäreilun kaupan
tapahtumaan”, jossa heräteltiin kuluttajien
kiinnostusta ruuan tuottajahintaan, alkuperään

27.11. Ylöjärven tuottajayhdistysten yritysvierailut Töysässä, projektikoordinaattori
osallistui ja piti hanke-esittelyn. Osallistujia

ja lähiruokaan. Projektikoordinaattori osallistui.

30.
2.12. Palaveri Pirkanmaan Pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Saila Salomäen
kanssa kevään tukikoulutuksessa tapahtuvasta yhteistyöstä. Hankkeen henkilökunta paikalla.

Projektipäällikkö piti hanke-esittelyn Pohjaslahden
tuottajayhdistyksen
kokouksessa
Mänttä-Vilppulassa.
15.11. Kokous Maaseutuyrittäjästrategiasta Satapossu Oy:n tiloissa Huittisissa yhteistyössä Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja
Satakunnan tuottajaliittojen sekä alueen maaseutuyrittäjien edustajien kanssa. Satapossu
OY:n ja Vambio Oy:n esitteli yrittäjä Vesa
Harjunmaa. Projektipäällikkö osallistui.

12.12. Toimistopalaveri.
Neuvottelu Ropposet Oy:n kanssa hankeesitteen valmistamisesta ja painosta.
13.12. MTK-Pirkanmaan syyskokous.
Projektihenkilöstä läsnä. Sidosryhmäyhteistyötä.

20.11. Palaveri projektipäällikön ja ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkäsen kanssa Pirkanmaan ELY-keskuksen maksamisyksikössä.

14.12. MTK:n konsulenttien ja hanketyöntekijöiden videokokous.
17. - 21.12. Hankkeen hallinto- ja dokumentointityötä.

21.11. Maaseutuyrittäjästrategian valmistelukokous Helsingissä. Läsnä MTK:n, Tuottajaliittojen ja maaseutuyrittäjien edustajia
ympäri Suomen. Projektipäällikkö osallistui.

Hankkeen talous
Kasvukausi-hankkeen kokonaisbudjetti on
664 873 euroa. Ohjeellinen vuoden 2012
vuosibudjetti on 208 274 euroa. Toteumatietojen mukaan hankkeen kustannukset ovat
olleet hankkeen budjetoidulla tasolla. Vuonna

22.11. Veropäivä ajankohtaisista verotusasioista mm. arvonlisäverotus sekä verosuunnittelu ja tilinpäätös Ahlmanilla. Osallistujia 57.
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2012 hankkeen toiminta oli suunnitellun
mukaista.
Hankkeen yksityistä rahoitusosuutta kartutettiin matkojen, erityisesti Brysselin matkan
yhteydessä kerätyillä osallistumismaksuilla,
yritysten rahoituksella sekä MTK-Pirkanmaa
ry:n omalla yksityisrahalla.
Yhteistyökumppanit
Kasvukausi-hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pirkanmaan Maataloustuottajien yhdistykset, joiden kautta hankkeen
toimintaa on luonteva kohdistaa maakuntaan.
Tärkeimpiä yhteisyön muotoja ovat lähiruokaan
liittyvät tapahtumat, joissa käytännön toiminnasta vastaavat pääasiassa tuottajayhdistysten
aktiiviset jäsenet. Hankkeen roolina on tiedottaa ja markkinoida tapahtumia sekä järjestää
niihin tarvittavia asiantuntijapuheenvuoroja.
Toisena tärkeänä yhteistyötahojen ryhmänä
ovat maa- ja metsätalouden kanssa toimivat
organisaatiot, kuten ProAgria, Metsäkeskus ja
Metsänomistajien liitto sekä yritykset, kuten
Länsi-Maito Oy, Lähi-Tapiola Oyj, Acco
Suomi Oy, Pellon Group Oy, Skapat Oy, R.M.
Heino, Ramirent Finland Oy, Holiday Club
Resorts Oy ja Autokeskus Oy. Vuoden 2012
aikana on toteutettu myös yhteistyöhanke
Pirkanmaan ELY-keskuksen Ennakointipalvelun kanssa koskien Pirkanmaan lähiruokatutkimusta, joka toteutettiin ELY:n tutkimuksen
kanssa samaan aikaan. Tällä saavutettiin
huomattavat kustannussäästöt. Myös kunnat
samoin, kuin ELY-keskuksen viranomaiset
ovat olleet hankkeen kanssa yhdessä toteuttamassa kevään viljelijätuki-infoja.

lousverotus). Maatilojen hankintojen kilpailuttamista ja ostorenkaita koskevia koulutuksia on järjestetty kaksi, Hämeenkyrössä ja
Valkeakoskella.
Nykymaataloudessa EU-tukien maksimaalinen hyödyntäminen on olennainen osa liiketoimintaosaamista. Vuonna 2012 toteutettiin
eri puolilla Pirkanmaata yhteensä yhdeksän
viljelijätuki-infoa
sekä
yksi
EUtukiavustajille, neuvojille ja kuntaviranomaisille suunnattu koulutuspäivä.
Toisena tärkeänä tavoitteena hankkeessa on
Pirkanmaan lähiruokavolyymin kartoittaminen. Taustatyö kartoitustyölle aloitettiin
TAMK:n opinnäytetyön avulla. Suvi AlaSalomäki toteutti kevään 2011 aikana otantatutkimuksen: ”Lähiruokatuottajien näkemyksiä tuotantonsa tilanteesta ja verkostoitumisesta.” Työllä luotiin pohja Pirkanmaan lähiruokatutkimukselle, joka toteutettiin yhdessä
Pirkanmaan ELY-keskuksen Ennakointipalvelun ja Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n
kanssa kevään 2012 aikana. Tutkimuksen
tulokset julkaistiin yhdessä Pirkanmaan ELYkeskusken ennakointipalvelun kanssa Ukkinstituutissa 22.8.2012. Osallistujia seminaarissa oli 38 henkilöä.

Kolmantena ryhmänä ovat erilaiset kehittämishankkeet ja niitä toteuttavat organisaatiot.
Eniten yhteistyötä tehdään ProAgria Pirkanmaan, Ahlmanin koulun säätiön, Suomen
yrittäjäopiston ja TAMK:n kanssa sekä läntisen Suomen MTK-liittojen hankkeiden kanssa.
Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Liiketoimintaosaamiseen liittyviä verokoulutuksia on järjestetty kolme: kaksi Tampereella
UKK-instituutilla (maatalousverotus keväällä
ja tilinpäätös syksyllä) ja Vesilahdella (maata54

