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Puheenjohtajan tervehdys
Uutta ohjelmakautta valmisteltiin
viime vuonna ja valmistelun tulokset näkyvät tänä ja kuluvina vuosina. Lopputuloksesta on vielä liian
aikaista vetää lopullisia johtopäätöksiä, mutta kieltämättä mielessä
pyörii ajatus keisarin uusista vaatteista. Tuntuma on, että ohjelma ei
kannusta riittävästi aktiiviseen
viljelyyn, mistä räikein esimerkki
on sadonkorjuuvelvoitteen poistuminen.
Kun katsoo viime vuosia, ei voi
välttyä ajatukselta, että suomalainen
viljelijä kaipaa tällä hetkellä enemmän suojelua kun pihoissamme pyörivät sudet.
Kulunut hallituskausi on ollut yhtä pitkää kujanjuoksua maatalouden elinkeinoille Suomessa.
Vaikutuksiltaan yli 100 miljoonan leikkaukset
toimialalle ovat heikentäneet maatalouden ennestäänkin heikon kannattavuuden kestämättömälle
tasolle.

Viime vuonna vietettiin maatalouslomituksen
juhlavuotta, 40 vuotta on Suomessa järjestetty
lomituspalveluja viljelijöille. Pirkanmaalla tilanne on erityisen hyvä, sillä MELA:n teettämässä
tyytyväisyys kyselyssä lomitusyksikkömme
pärjäsivät erinomaisen hyvin. Lomituksen osalta
saatiin viime vuonna torjuttua myös leikkaukset,
jotka uhkasivat heikentää palveluja.

Viime vuonna maatalouden kannattavuutta horjutti merkittävästi myös Ukrainan kriisi ja sen
mukanaan tuomat Venäjän pakotteet, jotka koskettavat koko suomalaista maataloutta. Erityisen
tukala tilanne on maidon- ja lihantuottajille sekä
perunan viljelijöille. Erityisen härskiä on ollut
kaupan ruuan halpuuttamiskampanja, jossa
kilpailuaseeksi on otettu elintarvikkeet ja niiden
hinta. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä,
minkä vuoksi elintarvikeketjun oikeudenmukaista toimintaa on parannettava. Kaupalla on määräävän markkinaosuutensa ja kuluttajien ostokäyttäytymisen ohjailijana suuri vastuu elintarvikeketjun arvonlisän jakautumisesta oikeudenmukaisesti.

Myös rahoituslaitokset ovat huomioineet maatilojen kiristyneen taloustilanteen. MTK on käynyt
neuvotteluja rahoituslaitosten kanssa ja on ollut
myönteistä havaita, että pankkien suhtautuminen
ja ymmärrys viljelijöiden tilannetta kohtaan on
parantunut. Keskeinen viesti pankeilta on, että
mikäli vaikeuksia on, paras tapa on olla riittävän
ajoissa yhteydessä omaan pankkiin.
Viime vuonna metsänhoitoyhdistykset liittyivät
MTK:n jäseniksi ja Metsänomistajaliitot lakkauttivat toimintansa Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Suurempi jäsenmäärä ja leveämmät hartiat
ovat järjestölle ehdottomasti mahdollisuus, kunhan muistamme toimintamme perustarkoituksen
suomalaisen viljelijän ja metsänomistajan edunvalvonnan. Tässä tarvitsemme hyvää yhteistyötä
ja vuorovaikutusta eri toimijoiden ja alueiden
kanssa.

Parin viime vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa edistystä siinä, että suomalaisen byrokratian mahdottomuus on jokaisen tiedossa ja
puheissa. Suuret sanat eivät suuta halkaise ja
valitettavasti ainakin tähän saakka puheet ovat
kaikuneet kuuroille korville. Myös MTK järjesti
komean byrokratian purkutilaisuuden Seinäjoella
syyskuussa 2014. Lopputulos oli, että tilanne
vain paheni, ja MAVI ilmoitti tukiaikataulujen
maksatuksen viivästymisestä vuoden 2015 osalta.

Heidi Tanhua
puheenjohtaja
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Liiton toiminta yleistä
Kuluneen toimintavuoden keskeisin tehtävä
oli huolehtia uuden ohjelmakauden maatalouspolitiikan muutoksista kahdella tavalla.
Tavoitteena oli, että pirkanmaalaisen viljelyn
toimintaedellytykset eivät ainakaan heikenny
suhteessa muihin maakuntiin. Toisena keskeisenä tavoitteena oli huolehtia siitä, että
jäsenkuntamme saa riittävästi tietoa tulevista
muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin.
Muutoksista tiedotimme aktiivisesti mutta
kovin myöhäiseksi menee lopullisten tukiehtojen hyväksyntä.
Uuteen ympäristökorvausjärjestelmään oli
lähellä tulla todellinen valuvika. Uudesta ns.
ympäristökorvauksen kohdentamisalueesta
meinasi jäädä iso osa B- ja C-tukialueen välissä
oleviä B-alueen kuntia pois. Se olisi merkinnyt
rahallisesti yli 50 e/ha menetystä. Onneksi pystyimme rajauksen muuttamaan yhdessä alueen
vaikuttajien sekä ministerin ja MMM:n keskeisten virkamiesten kanssa. Kulissien takana käytiin
erittäin suuri vääntö ja ympäristöministeri Ville
Niinistö arvosteli meitä voimakkaasti eri medioissa.

tamusjohto päätti yhteisessä kesäkokouksessaan
parantaa yhteistoimintaamme. Päätimme perustaa yhteisen maaseutuelinkeinoryhmän, jonka
tarkoituksena on parantaa maaseutuyrittämisen
edellytyksiä sekä lisätä MTK:n ja Yrittäjien
yhteistoimintaa.

Jatkoimme toimintavuosien teemoittamista –
kulunut vuosi oli nuorten toiminnan aktivoitumiseen keskittyvä teemavuosi. Pirkanmaallakin
toteutettiin useita tapahtumia. Mm Valtran kesäkissa traktori vieraili Orivedellä ja Vesilahdella.

Byrokratian purkaminen, normitalkoot nousivat
yhteiskunnalliseen keskusteluun, eikä aiheetta.
Olimme mukana aktiivisesti Seinäjoella järjestetyssä tilaisuudessa, jonne oli kutsuttu meille
kaikki keskeiset viranomaistahot vastaamaan
viljelijöiden kysymyksiin ja vaatimuksiin.

Toimintavuonna jäsenkuntaa puhuttivat ja
liittokin omaa vaikuttamistaan toteutti:

Liiton toimintaan vaikutti edelleen hakemamme
Kasvukausi-hankkeen toteuttaminen, joka on
tuonut liitolle merkittävän lisäresurssin saada
aikaan positiivisia vaikutuksia jäsenistön toimintaympäristöön.

Keskustelu tuottajajärjestön toiminnasta ja
toiminnan organisoitumisesta on ollut käynnissä jo useita vuosia ja se jatkui edelleen. Toimintavuoden aikana saatiin järjestöuudistuksen tämä
vaihe päätökseen. Sen keskeisenä tuloksena
mhy:t liittyivät MTK-keskusliiton jäseniksi ja
alueelliset MO-liitot purkivat itsensä.

Liiton johtokunta ja Pirkanmaan yrittäjien luot-

Viljelijöiden jaksaminen on puhuttanut
viime vuosina. Kulunut toimintavuosi ei
ollut tästä poikkeus. Liitto järjesti eri
sidosryhmien kautta tilaisuuksia joissa
jaksamisasiaa tuotiin esille monin eri
tavoin.
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Liiton kokoukset
Suomalainen ja japanilainen yritys järjestivät
vuosittain soutukilpailun 8-miehisin joukkuein.
Molemmat joukkueet harjoittelivat pitkään ja
hartaasti ja kun kilpailupäivä koitti, molemmat
joukkueet olivat mielestään huippukunnossa.
Kuitenkin japanilaiset voittivat yli kilometrillä.
No, tappion jälkeen suomaisyrityksen korkein
johto päätti, että he asettavat projektiryhmän
ratkaisemaan soutujoukkueensa tappion syytä.
Pitkän analyysin jälkeen ryhmä havaitsi, että
japanilaisilla oli seitsemän soutajaa ja yksi
perämies, kun taas suomalaisilla oli yksi soutaja
ja seitsemän perämiestä.
Tässä
kriisitilanteessa
suomalaisjoukkueen
yritysjohto osoitti huomattavaa toimintakykyä
palkkaamalla konsultit tekemään kehittämisehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Muutaman
kuukauden kohtuullisen kalliin työn jälkeen
konsultit tulivat siihen johtopäätökseen, että
joukkueessa oli liian monta perämiestä ja liian
vähän soutajia. Vaan eipä hätää, tehdyn analyysin perusteella yrityksen johto teki muutoksia
joukkueeseen.
Valittiin neljä yliperämiestä,
kaksi perämiestä, joukkueen johtaja ja soutaja.

KEVÄTKOKOUS pidettiin 11.4 Ikaalisissa
Omalla Tuvalla. Tilaisuuden avasi Ikaalisten
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Äijö.
Puheenjohtaja Heidi Tanhua puhui aloituspuheenvuorossa ajankohtaisesta tilanteesta:
Edunvalvonnan osalta takana on kiireinen syksy
ja kevät. Viimeisimpänä MTK:n merkittävänä
edunvalvontavoittona voidaan pitää sitä, että
kiinteistöveroa ei tullut maa- ja metsätalous-

maalle, vaikka tämän uhkakuvan toteutuminen
oli enemmän kuin lähellä. Kehysriihen leikkaukset sekä verojen ja maksujen korotukset heikentävät kuitenkin maaseutuelinkeinojen kannattavuutta ja työhyvinvointia. Hallitus kiristää jälleen maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä
pienten yrittäjien verotusta nostamalla pääomatulojen ylempää verokantaa ja alentamalla
ylemmän verokannan tulorajaa 30 000 euroon.
Kehysriihen päätösten mukaan myös lomituksesta leikataan viisi miljoonaa euroa.
Myönteistä on, että hallitus luopui turpeen verotuksen korotuksista. Tämä korotuksesta luopuminen ja päätös nostaa kivihiilen verotusta
lämmityskäytössä parantavat metsähakkeen
kilpailukykyä kivihiileen nähden. Valitettavasti
nämä ovat kuitenkin toimenpiteenä riittämättömiä uusiutuvan metsäenergian käytön lisäämisessä. Viljelijät ovat aina ymmärtäneet, että kun
ajat ovat tiukat, kaikkien on osallistuttava säästötalkoisiin, niin nytkin. Pohtia kuitenkin sopii,
mitä muita keinoja tähän voisikaan löytyä, kun
verojen korotukset ja leikkaukset? Tämän pohdinnan avittamiseksi eteenpäin ajattelin kertoa
teille nyt tarinan suomalaisesta ja japanilaisesta
yrityksestä ja soutukilpailusta.
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Lisäksi soutajan motivoimiseksi kehitettiin bonusjärjestelmä.
Seuraavana vuonna japanilaiset voittivat kahdella kilometrillä. Tästä suivaantuneena suomalainen yritysjohto erotti soutajan huonon suorituk-

Valitettavasti tulevina vuosina maatalouteen
käytettävät varat vähenevät merkittävästi. Myös
kansallisten tukien järjestelmä uudistettiin. MTK
ei voinut hyväksyä jo lähtökohtaisesti alimitoitettua esitystä vakavien vaikeuksien tuesta, jonka
EU hyväksyi Suomen esityksestä. Myös eläinten
hyvinvointitukeen on tulossa merkittäviä alennuksia. Nämä merkittävät tukien alennukset
luovat todella suuren haasteen suomalaisen
maatalouden tulevaisuudelle. Nyt olemme sen
edessä, että tukijärjestelmä ei enää takaa viljelijöiden toimeentuloa, vaan tuotteista on saatava
parempaa hintaa markkinoilta. Tähän tarvitsemme sekä vahvaa markkinaedunvalvontaa, että
kansallista tahtoa. On vihdoinkin ymmärrettävä
se, mikä merkitys on sillä, että julkiset hankinnat
tehdään aluetalous huomioiden. Suomessa julkisten hankintojen arvo on yli 30 miljardia, joten
esimerkiksi huolella tehdyillä elintarvikkeiden
kilpailutuksilla vahvistetaan merkittävästi kotimaista elintarviketuotantoa ja elintarviketeollisuuden pysymistä ja kehittymistä Suomessa.
Tänä vuonna vietetään maatalouslomituksen 40
juhlavuotta. On hieno asia, että 40 vuotta sitten
on ymmärretty että myös viljelijä tarvitsee vapaata. Hienoa on myös se, että järjestelmää on
voitu kehittää vastaamaan nykyisiäkin vaatimuksia. Lomituspalvelut ovat välttämättömiä maatalousyrittäjän työssä jaksamiseksi ja työurien
pidentämiseksi. Viimeaikaiset uutisoinnit lomitukseen kohdistuvista leikkauksista aiheuttavat
suurta huolta. Nyt viljelijä ja lomittajat kaipaisi-

sen vuoksi, mutta maksoi kuitenkin johdolle
bonuksen sen valtavista ponnisteluista. Ja hyvät
kuulijat, ensi vuodeksi suomalaiset ovat palkanneet suunnittelijoita ja konsultteja kehittämään
uutta venettä.
Tarinan ensimmäinen opetus ja kysymys on;
miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten? Tarinan
toinen opetus on, että Oy Suomi AB on ajanut
itsensä pirulliseen tehottomuuden nurkkaan ja
omalla toiminnallaan merkittävästi heikentänyt
kilpailukykyään ja vastaavasti antanut muille
ansiotonta kilpailuetua. Yhtenä merkittävänä
syynä tähän on valtava byrokratia ja lainsäädännön esteet, jotka hidastavat ja jopa estävät
yritysten toiminnan suotuisan kehittämisen.
Kaipaisinkin kovasti konsultteja laskemaan,
paljonko tappiota tuottavat yrittäjille ja yhteiskunnalle tuotantoa ja toimintaa jarruttava ja
peräti estävä lainsäädäntö ja turha byrokratia.

vat työrauhaa ja kehittämisen nimissä tulisi
pidättäytyä suurista rakenteellisista muutoksista.
Järjestelmien ja lomituslain puutteet kuitenkin
pitää korjata, kuten niitä on matkan varrella
tehty. Esimerkiksi lisääntynyt ympärivuorokautinen valvonnan tarve on suuri haaste automatisoiduille tiloille.

EU:n maatalouspolitiikkaa ollaan uudistamassa,
samoin kansalliset maataloustuet uudistettiin.
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Salorinteen Säätiön stipendit luonnonvara-alan
opiskelijoille jakoi säätiön edustaja, varatuomari
Jorma Salovaara. Stipendin saivat:
Lauri Kokkola
Timo Kivilahti
Jessica Uusitalo
Heikki Karjainen
Juho-Matti Sorri
Juha-Matti Nuora
Anna-Maria Pajukivi

Pälkäne
Vilppula
Ylöjärvi
Vesilahti
Vesilahti
Vesilahti
Pälkäne (Luopioinen)

Stipendin saajien kiitokset esitti maatalousalanopiskelija Lauri Kokkola Pälkäneeltä.
Liiton toiminnanjohtaja Visa Merikoski esitteli
vuosikertomuksen ja liiton toimintaa vuodelta
2013. Vuoden aikana liitto on ollut mukana mm.
järjestön yhdistysten teemavuodessa, jonka
ansiosta näkyvyyttä jäsenistön ulkopuolelle
saatiin erityisesti kuntapäättäjäoppaan jaon merkeissä. Kasvukausi- hankkeen ansiosta liiton
toiminta oli jatkunut laajana. Järjestön toiminnan
kehittäminen herätti paljon keskustelua ja vuoden aikana saatiin ratkaistua järjestön organisaatio tuleville vuosille. Uuden ohjelmakauden
päätökset, maakuntakaavan laatiminen ja maakunta strategiaan vaikuttaminen ovat olleet myös
toiminnassa oleellista.

On ollut ilo seurata, kuinka MTK:n järjestöuudistus on edennyt pääsääntöisesti mallikkaasti.
Metsän-hoitoyhdistykset liittyvät jäseniksi suoraan MTK:n keskusliittoon. Metsänomistajaliitojen toiminta nykymuodossaan loppuu ja yhdessä
rakennamme maakunnissa toimivan asiantuntijaverkoston. Uudella toimintamallilla pyrimme
parempaan edunvalvontaan. On tärkeää, että
yhdistämme voimavarojamme, sillä maa- ja
metsätalouselinkeinojen edunvalvojia ei ole
yhtään liikaa. Täällä Pirkanmaalla harkinta
tehdään huolella, mutta luotan metsänhoitoyhdistysten valtuustojen päätöksentekokykyyn ja
siihen, että päätökset saadaan tehtyä ennen
kesää. Lisää tietoa on saatavissa taatusti päätöksenteon tueksi, mikäli sitä kaivataan. Näillä
sanoilla avaan MTK-Pirkanmaan kevätkokouksen.

Kokousesitelmän piti MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila: Kauppaneuvotteluissa ei ole varaa
tunarointiin. EU:n ja USA:n kauppaneuvotteluilla avataan parhaassa tapauksessa uusia markkinoita myös ruualle. Jos neuvotteluissa tunaroidaan, ruokamarkkinamme joutuvat kovan tuontipaineen alaiseksi. Samaan aikaan EU:n ja Venäjän väliset kauppasuhteet ovat talouspakotteiden
vuoksi viilenemässä, mikä kasaa uhkakuvia
ruokamarkkinoille. EU:n komissiolla on vaativa
tasapainoilun paikka sekä länteen että itään.
Suomen kauppasuhteet Venäjän kanssa on tarvittaessa hoidettava kuntoon kahdenvälisillä neuvotteluilla.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Ojakoski Ikaalisista ja sihteeriksi kutsuttiin järjestöagrologi Jaakko Ahola. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Myrskyranta Lempäälästä ja Markku Vuorensola Lempäälästä.

Näkemyserot ruoan turvallisuudessa ja suuret
erot tuotannon kilpailukyvyssä ovat kauppasuhteiden kompastuskiviä EU:n ja USA:n välillä.
Eurooppalainen politiikka lisää jatkuvasti maataloustuotannon kustannuksia. Atlantin toisella
puolen politiikan kärki on kilpailukyvyn parantamisessa ja viljelijöiden tulojen vakauttamisessa. EU on omat ratkaisunsa tehnyt, mutta Suo7

messa on nyt lopetettava kaikki kansalliset toimet, joilla lisätään ruuantuotannon kustannuksia
ja rapautetaan suomalaisten tuottajien kilpailukykyä. Kaikki lisäsääntely on nyt turmiollista.
Ruoantuotannossa Euroopassa on monia herkkiä
tuotteita, kuten liha ja lihatuotteet sekä vehnä,
joiden tuottamisessa USA on erittäin kilpailukykyinen. Erot tuotantokustannuksissa ja maatalouden tuottavuudessa parantavat USA:n tuottajien kilpailuasemaa. Näiden maataloustuotteiden
tuontia on rajoitettava sekä määrällisesti että
tulleilla. Myös EU:n maidontuotannossa on
herkkiä alueita, mutta kokonaisuudessaan EU
uskoo olevansa hyökkäysasemissa maitomarkkinoilla ja edellyttää, että USA:n on purettava
tuonnin esteenä olevia säännöksiään. Jos ratkaisu mahdollistaa viennin, tarvitsemme myös
vientiin kykeneviä ja halukkaita yrityksiä, jotta
neuvottelutuloksesta olisi todellista hyötyä EU:n
maataloudelle.
EU:n maatalouspolitiikan sääntely aiheuttaa
EU:n maataloustuottajille merkittävästi korkeammat tuotantokustannukset USA:n maataloustuottajiin verrattuna. EU:n malli toimii vain
silloin, jos kuluttajamme ovat valmiita maksamaan merkittävästi enemmän kotimaisesta ruoasta. Muutoin kaupan vapautuminen johtaa
väistämättä muutoksiin politiikassa, sillä EU:n
maatalouden tuottavuutta ja innovatiivisuutta on
parannettava.

Vaikka ministeri Orpo on yrittänyt hoitaa parhaansa mukaan viljelijöiden asioita, pelkkä
yritys ei vaan tarvitaan konkreettisia toimia,
joilla maataloustuotannon kannattavuus turvataan. Tukileikkaukset ja maataloustukien maksatusaikataulujen viivästyttäminen eivät ole sellaisia. Hallituksen tulee tehdä kaikkensa maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Oikeata
politiikkaa eivät nyt ole leikkaukset, On pakko
kysyä; mitä hyötyä on 20 miljoonan euron lisätuesta jos samaan aikaan leikataan 25 miljoonaa
euroa

Keskustelua herätti mm. lomitusjärjestelmän
jatkuminen, aktiiviviljelijän määrittäminen,
metsänomistajien liittyminen järjestöön MHY:n
kautta, viljelijän oikeusturvasta ja maidontuotannon näkymistä mahdollisessa Ukrainan kriisistä
johtuvassa pakoteasettelussa.

Toissa päivänä saatiin tieto, että EU korvaa
Venäjän pakotteista johtuen noin 10 miljoonaa
euroa maidontuottajille. Summaa ei voi kuvata
edes sanalla vaatimaton, sillä Venäjän pakotteista johtuvat tappiot ovat arviolta 200 miljoonaa
euroa pelkälle maidolle. Unohtaa ei myöskään
sovi sikatalouden ahdinkoa, joka alkoi jo keväällä Venäjän sekoitettua markkinat sikaruton
vuoksi aloitetulla tuontikiellolla. Perunan osalta
on ollut ongelmia Venäjän määräysten suhteen
jo aiemmin ja tilanne on silläkin tuotantosuunnalla todella vakava.

SYYSKOKOUS pidettiin 12.12 UKKinstituutissa Tampereella. Puheenjohtaja Heidi
Tanhua avasi kokouksen:
Tänä syksynä olen saanut paljon yhteydenottoja
viljelijöiltä, tutuilta ja tuntemattomiltakin. Keskeinen viesti puheluissa on ollut toiminnan kannattamattomuus tuotantosuunnasta riippumatta.
Tilojamme uhkaa kassakriisi ja nyt tarvitaan
hallituksilta nopeita vakauttamistoimenpiteitä,
pankeilta pitkämielisyyttä ja hallinnolta byrokratian keventämistä, jotta suomalainen maatalous
selviää tästäkin vaikeasta ajasta.
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enää onnistu, vaan muutokset parempaan pitää
hakea aina kovemman kautta. Sekin onnistuu,
mutta pidän tätä kehitystä äärimmäisen vaarallisena.
Myös EU:n taholta on luvattu vakaasti vähentää
byrokratiaa, mutta eipä ole toteutuneet nämäkään lupaukset. Myös ajatus siitä, että vähenevät
tuet suunnattaisiin aktiiviviljelijöille jää toteutumatta. Viimeisin byrokratian kukkanen on
tulkinta pysyvien nurmien säilyttämisvelvollisuudesta. Yhtäkkiä hallinnollisella päätöksellä
muutettaisiin suuri osa suomalaisista pelloista
pysyviksi laitumiksi tai nurmiksi. Järjestönä
emme tuota ajatusta tule hyväksymään ja teemme kaikkemme ettei tuollainen uhkakuva toteudu.
Maataloustuotannon heikko kannattavuus on
helppo näyttää toteen kylminä lukuina. Myös
byrokratian järjettömyyksistä on tuhansia esimerkkejä toteen näytettäväksi. Tuotannon kannattamattomuuden ja byrokratian vaikutukset
näkyvät selvemmin ja valitettavasti myös dramaattisemmin viljelijöiden turhautumisena ja
uupumisena. Suurin odotuksin tehdyt mittavat
investoinnit ja toiveet kannattavuuden paranemisesta ovat valuneet hukkaan ja jäljellä on tyhjä
rahapussi, loppumaton työmäärä ja kasa valvontapapereita ja laskuja pöydän reunalla. Maatalouslomituksella on tärkeä rooli viljelijöiden
työkunnon ylläpitämisessä ja jaksamisessa. Tällä

Maaseutuvirasto pudotti syksyllä pommin kertomalla tukimaksatusten viivästymisestä ja samalla
ryhtyi rakentelemaan lisää ongelmia tilojen
maksuvalmiudelle. Sopisi olettaa että hallinto
tekee kaikkensa sen eteen että viljelijät saavat
kipeästi tarvitsemansa tuet ajallaan. On vaadittu
lisää tekijöitä Maviin pyörittämään tukimaksatusta mutta rohkenen epäillä, että keskittymällä
olennaiseen homma voisi hoitua nopeammin
jopa vähemmällä väellä. Hallinnolla kun on
taipumus rakentaa byrokratiaa sinnekin missä
sitä ei vielä ole haitaksi asti ollut.
Tänä syksynä on maakunnista lähdetty kaksi
kertaa puolustamaan viljelijöiden oikeuksia, ja
lähdetään vastakin, jos niin tarve on. Ensimmäinen kerta oli Seinäjoella syyskuussa parhaaseen
puintiaikaan, jolloin oltiin byrokratian purkutalkoissa. Toisen kerran Seinäjoella oltiin muutama
viikko sitten ministeri Orpon kanssa vaatimassa
tukien maksatusta ajallaan. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille, tapahtumilla oli merkityksensä aivan varmasti. Toisaalta olen kuitenkin
huolestunut yhteiskuntamme kehityksestä. Näinkö olemme tulleet siihen, että hallinto on tullut
niin kerrassaan ylimieliseksi, että asiallinen
neuvottelu ja asioista yhteisesti sopiminen ei

kertaa onnistuimme torjumaan lomitusta koskevat kansalliset leikkaukset. Uhka ei kuitenkaan
ole vielä kokonaan ohi, vaan vastakin on pidettävä huolta, että esimerkiksi EU ei pääse liiaksi
työntämään näppejään tähän ainutlaatuiseen
suomalaiseen viljelijän sosiaaliturvaan.
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Kulunut syksy on ollut tiloilla rankka ja valitettavasti tilanne ei lyhyellä tähtäimellä näytä
helpottuvan. Ilmassa on ollut myös merkkejä
siitä, että eri tuotantosuuntien ja alueiden välinen erimielisyys lisääntyy. Hyvät ystävät, siihen
meillä ei ole varaa. Ympäristö asettaa meille

uskon, että hanke on tuonut hyötyä ja huvia myös
monille pirkanmaalaisille viljelijöille. Toiminnan
onnistuminen on aina riippuvainen tekijöistä.
Meillä kävi hyvä tuuri, että saimme Kasvukausihankkeen projektipäälliköksi Mikko Lääverin,
jonka johdolla hanketta on luotsattu eteenpäin.
Väitän kuitenkin, että Mikko yksistään ei olisi
saanut niin mittavia tuloksia aikaan, vaan yhtä
suuri osuus hankkeen onnistumiseen on ollut
Fallströmin Päivillä. Nyt hankkeen loppuessa
haluan antaa vilpittömät kiitokseni teille siitä
erinomaisesta työstä mitä olette tehneet hankkeen aikana.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville
Paulaniemi Ylöjärveltä ja sihteeriksi kutsuttiin
Päivi Fallström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Risto Mattila Nokialta ja Heikki Nätkin Teiskosta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Suvi Rajala Ylöjärveltä ja Jouni Uusi-Rauva Mouhijärveltä. Julkilausumatoimikunnan sihteeriksi valittiin Jaakko
Ahola. Kokous päätti hyväksyä vuoden 2015
toimintasuunnitelman ja esitetyt palkkiot, sekä

riittävästi kiviä tielle, meidän ei kannata niitä
enää nakella lisää omille eikä toistemme poluille. Vain yhtenäisenä olemme vahvoja. Olen
kiitollinen siitä, että Pirkanmaalla olemme onnistuneet säilyttämään tämän yhtenäisyyden ja
yhdessä tekemisen. On ollut ilo seurata tämän
syksyn kokouskierrosta, jossa väkeä on ollut
tavallista enemmän ja henki on ollut kaikista
huonoista uutisista ja vaikeista ajoista huolimatta hyvä.
Vaikka lyhyellä tähtäimellä ajat ovat synkät, on
yritettävä jaksaa nähdä pidemmälle. Maatalous
ja maaseutu tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia; olemassa olevia ja uusia elinkeinoja.
Maa- ja metsätalous on pitkällä tähtäimellä
toimiala, josta haetaan vastauksia niin ilmastomuutoksen torjuntaan kuin kasvavaan ruoan ja
energiantarpeeseen. Suomalaisista jopa 91
prosenttia katsoo, että kotimaista ruoantuotantoa tarvitaan tulevaisuudessa. luku on viime
vuosina kasvanut ja uskon, että MTK:n aktiivisella kuluttajatyöllä on tässä suuri merkitys.
Uskon suomalaiseen maatalouteen ja siihen, että
me kaikki osaltamme voimme vaikuttaa siihen,
millainen tulevaisuus viljelijöillä on. Tarvitsemme nyt jos koskaan vahvaa yhtenäistä järjestöä;
MTK:ta. Meidän tulee jatkossakin olla uskottavia, ammattitaitoisia ja tarvittaessa myös perikasiantamattomia
maatalouselinkeinojemme
puolustajia.

talousarvio ja jäsenmaksut. Keskustelua heräsi
jäsenmaksujen automaattisesta nostosta vuosittain. Automaatti ei ole oikein, vaikka Brysselin
pää kuluttaa aina vaan enemmän. Säästökeinoja
pitää löytyä keskusliitosta ja tuottajaliitoista
esim. liittoja yhdistämällä. Liittojen yhdistämistä
on jo järjestössä tehtykin ja asiasta on keskusteltu alueittain, mutta myös maakunnallinen edunvalvonta on äärimmäisen tärkeä ja siitä on pidet-

MTK-Pirkanmaa on toteuttanut lähes neljä
vuotta Kasvukausi-hanketta, joka on ollut merkittävä piristysruiske koko liiton toiminnalle ja
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tävä kiinni. Jäsenmaksutulot ovat alle 20 %
MTK:n tuloista. Loput kulut katetaan sijoitustuotoilla. Säästökohteita kyllä etsitään jatkuvasti
ja kentän viesti on mennyt keskusliittoon perille.
Valtuuskunta korotti liittojen jäsenmaksuja 2 %,
esitetyn 3 % sijaan.

tuuskuntaan tuli myös valita Pirkanmaalta yksi
edustaja enemmän paikkaluvun kasvettua. Heidi
Tanhua tuli valituksi valtuuskuntaan jo puheenjohtajaksi valinnan myötä. Tiina Linnainmaa
valittiin yksimielisesti erikseen valtuuskuntaan
uudelleen, koska hän on valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja.
Toiselle valtuuskunnan paikalle esitettiin seuraavia ehdokkaita:
Jani Hevonoja
Jukka Niittyoja
Antti Rahkonen
Heikki Nätkin

Viiala
Viljakkala
Juupajoki
Teisko

Toiselle kierrokselle kokousväen äänestettyä
pääsivät Jukka Niittyoja ja Antti Rahkonen, sillä
ensimmäisellä kierroksella kukaan ei saanut yli
50 % äänistä. Toisen kierroksen jälkeen valtuuskuntaan valittiin Jukka Niittyoja Viljakkalasta.
Heidi Tanhuan varajäsenenä toimii Antti Rahkonen, Tiina Linnainmaan varajäsenenä Jani
Hevonoja ja Jukka Niittyojan varajäsenenä
Heikki Nätkin

Liiton johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Heidi Tanhua Virroilta ja varapuheenjohtajaksi Jukka Niittyoja Ylöjärven Viljakkalasta. Johtokunnan jäsenten vaalissa erovuorossa
olivat Jukka Niittyoja Viljakkalasta, Sirkku
Mäkelä Ruovedeltä, Tiina Jokela Hämeenkyröstä
ja Mikko Tervaniemi Vilppulasta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Sauli
Brander ja Kirsti Kylänlahti Kangasalta sekä
Mervi Kaukoranta (HTM) Tampereelta. Varalle
valittiin toiminnantarkastajaksi uudelleen Erkki
Taulaniemi Tampereen Teiskosta ja Tarmo
Männistö Tampereelta Tilintarkastustoimisto
Tarmo Männistö Ky:stä.

Jukka Niittyoja valittiin johtokuntaan uudelleen
jo varapuheenjohtajavalinnan kautta.. Johtokuntapaikastaan luopuneiden tilalle esitettiin ja
valittiin uusia jäseniä seuraavasti:
Tiina Jokela Hämeenkyröstä valittiin uudelleen.
Mikko Terveniemi Vilppulasta esitti tilalleen
Sirkku Mäkelää Ruovedeltä edelleen pohjoiselle
valintapaikalle, joka valittiin. Uutena johtokuntaan alle 35-vuotiaan paikalle valittiin esityksestä
Heikki Salomaa Oriveden Eräjärveltä.

Kokousesitelmän piti MTK:n ympäristöjohtaja
Liisa Pietola maatalouden tiukentuviin ympäristövaatimuksiin ja mielikuvapolitiikkaan liittyen.
Vilkasta keskustelua käytiin mm. nitraattiasetuksen kohtuuttomuudesta, byrokratian karsimisesta,
sadonkorjuuvelvoitteen poistumisesta, ympäristöluvista ja hallinnon mielivallasta. Kokous laati
näistä aiheista julkilausuman.

Järjestöuudistuksesta johtuen, kaikki MTK:n
valtuuskunnan jäsenet olivat erovuoroisia. Val11
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Tiedotus ja viestintä
Toimintavuonna liiton sekä Kasvukausi-hankkeen tiedotus ja viestintä on
hoidettu pääasiassa sähköisesti. Jäsentiedotteita kaikille jäsenille lähetettiin
sähköpostilla kolmen viikon välein. Yhteistyökumppaneiden tiedotusta on
pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan jäsensähköposteissa. Viestinnässä pyrittiin lähinnä ajankohtaisuuteen sekä lähiajan tapahtumista tiedottamiseen.
Järjestössä otettiin käyttöön uusi Lync-viestintäjärjestelmä. Lync on pikaviestin- ja videokonferenssijärjestelmä, jonka avulla puhelut ja videoneuvottelut voidaan hoitaa omalta työpisteeltä verkossa. Lynciä
voidaan käyttää liittojen ja keskusliiton välillä sisäisesti. Sekä järjestää videoneuvotteluja helposti erikokoisille ryhmille myös järjestön intranetin ulkopuolisten osallistujien kanssa. Liiton johtokunta ja työvaliokunta opetteli myös heti käyttämään Lynciä nopeiden palaverien pitämiseen.
Tiedotusvälineinä käytettiin sähköpostia, www-sivuja ja liiton sekä Maaseutunuorten Facebook-sivuja
sekä tekstiviestitiedotusta. Vuoden aikana myös Twitteriä on opeteltu käyttämään. Liiton Facebook sivuilla on yli 200 tykkääjää. Liiton Facebook-sivuja voi myös käydä lukemassa, vaikka ei itse ole yhteisön
jäsen. Facebook tavoittaa helposti satoja netin käytättäjiä ja on näin ollen tehokas ja nopea tiedotuskanava.
Pirkanmaan maaseutunuorilla on myös omat Facebook-sivut. Tekstiviestitiedotus oli lähinnä tapahtumakutsuja sekä viime hetken muistutuksia. Jäsenyhdistyksiä kannustettiin www-sivujen ylläpitoon ja jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämiseen. Jäsenyhdistysten tiedotusta on avustettu lähettämällä tekstiviestejä
yhdistysten puolesta sekä lähettämällä jäsenkirjeitä liiton toimistolta.
Liiton toimihenkilöt pitivät yhdistysten kevät- ja syyskokouksissa ajankohtaiskatsauksen. Maaseudun
Tulevaisuudessa ilmoitettiin yhdistysten ja liiton kokoukset sekä tärkeimmät koulutus- ym. tapahtumat.
2014 oli maaseutunuorten Intohimon vuosi, joka olikin reippaasti esillä kaikkialla mediassa, jopa naapurimaan lehdistöä myöten.
Ajankohtaisista edunvalvonta-asioista tiedotettiin aktiivisesti alueellisille tiedotusvälineille. Maaseudun
asiat sekä suomalainen ruoka olivatkin näissä monipuolisesti esillä. EU:n ohjelmakauden vaihde ja sen
mukanaan tuoma maatalouspolitiikan suuri muutos oli näkyvästi esillä myös maakunnan mediassa. Kirjoitettiin myös itse kolumneja ja mielipidekirjoituksia paikallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin
lehtiin.
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Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
viisi (5) kertaa. Päätöksistä kertyi yhteensä 62
pöytäkirjanpykälää.

18.6 Mäkelän Lomatuvat, Ruovesi. Kokouksessa keskusteltiin järjestön tavoitteista hallitusohjelmaan, järjestökyselyn tuloksista ja Kasvukausi-hankkeen tilanteesta.

27.1. Osuuskunta Länsi-Maito, Tampere.
Nimettiin tilien tarkkailijat ja valittiin edustajat
eri yhteisöihin ja yhteisvaliokuntiin. Käsiteltiin
Kasvukausi-hankkeen viimeisen vuoden suunnitelmia ja sen vaikutusta liiton talouteen. Käytiin
läpi valiokuntien kuulumisia, sekä keskusteltiin
alkaneesta maaseutunuorten teemavuodesta ja
siihen osallistumisesta Pirkanmaalla. Nimettiin
jäsenet työvaliokuntaan ja käsiteltiin järjestöuudistuksen etenemistä. Kokouksen jälkeen keskusteltiin maidontuotannon tulevaisuuden näkymistä
Pirkanmaalla.

5.8. Rönnvikin Viinitila, Pälkäne. Kokous
pidettiin yhdessä Pirkanmaan Yrittäjien työvaliokunnan kanssa.
Keskustelussa käsiteltiin
yhteisiä tavoitteita hallitusohjelmaan ja Pirkanmaan maaseudun kehittämismahdollisuuksia
uuden maaseutuohjelman myötä. Kokouksessa
päätettiin yhteisen maaseutuelinkeino työryhmän
perustamisesta.
22.10. Muorin Keittiö, Tampere. Käsiteltiin
toimintasuunnitelma ja talous-arvio 2015 yleiselle kokoukselle esitettäväksi, samoin luottamushenkilöiden palkkiot. Toiminnanjohtaja esitteli
yhdistysten jäsenmaksut vuodelle 2015, jotka
samoin hyväksyttiin yleiselle kokoukselle esitettäväksi. Todettiin johtokunnan erovuoroiset.
Johtokunta keskusteli vilkkaasti pidettyjen valiokuntien kuulumisista, maatalouspolitiikasta ja
järjestöllisistä toimista mm. tukien maksatusten
aikaistamiseksi. Yrittäjien maksuvaikeuksien
lisääntyminen nähtiin tulevalle vuodelle erittäin
todennäköisenä ja tästä syystä eri mahdollisuuksista vaikeasta vuodesta selviämiseksi keskusteltiin laajasti. Soidensuojeluohjelman vapaaehtoisuuden selvittäminen ja nitraattiasetuksen nytkähtäminen eteenpäin kertovat ympäristöministeriön toiminnan muuttumisesta Vihreiden
jätettyä hallituksen.
Tämän myötä myös
ympäristölupien
yksinkertaistuminen
vaikuttaa
aiempaa
todennäköisemmältä.
Johtokunta
päätti
liiton
puukaupan
hyväksymisestä
taloutta tasapainottavana toimenpiteenä.

21.3. Muorin Keittiö, Tampere. Esiteltiin ja
allekirjoitettiin vuoden 2013 tilinpäätös. Tehtiin
päätös, että vuosikertomus julkaistaan edelleen
sähköisesti. Kerrattiin viimeisimmät tiedot maaseutuohjelman valmistelusta ja ympäristökorvauksen kohdentamisalueen muutoksesta. Kokouksen yhteydessä puhuttiin myös lomituspalvelun
kehittämistarpeista, viljan vientimahdollisuuksien avaamisesta Kiinaan, nuorten vuoden maakunnallisesta nuorten perehdytyksestä ja Pirkanmaan alemman tieverkon huonon kunnon aiheuttamista haasteista logistiikalle. Näiden lisäksi
kirjattiin liiton lausuntoa maakuntastrategiasta ja
käsiteltiin yhdistysten vuoden palautetta.

Osallistuminen johtokunnan
kokouksiin:
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Heidi Tanhua
Jukka Niittyoja
Mika Hirvijoki
Tiina Jokela
Sami Joutsela
Hannu Karppila
Jussi Vilo
Sirkku Mäkelä
Mika Nieminen
Heikki Nätkin
Mikko Tervaniemi
Riku-Sippo Uotila

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

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja Tiina
Linnainmaa.
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Valiokuntien ja työryhmien kokoukset
Liiton työvaliokunta
Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana
kaksi kerta. Maaliskuun kokous pidettiin Lyncyhteydellä asiana lyncin opettelua ja keskustelua
uudesta ympäristökorvausjärjestelmästä, lisäksi
keskusteltiin
Pirkanmaan
maakuntakaavan
maankäyttövaihtoehdoista ja siitä millainen
lausuntoa maakuntaliitolle asiasta annetaan.
Syyskuun kokouksessa käsiteltiin talousasioita,
hankkeen loppuvuoden budjettia sekä seuraava

Lounais-Suomen Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunnan toiminnasta kerrotaan Ympäristö – ja maapolitiikka kohdassa.
Var-Sat-Pir toimihenkilötapaamisia järjestettiin sekä videokokousyhteydellä että paikan
päälle tulien. Tapaamisessa sovittiin tulevasta
yhteistyöstä, vastuuvuorotteluista ja ajankohtaisista asioista.

Ympäristö ja maapolitiikka sekä ilmasto- ja
energia
Ympäristö ja maapoliittinen valiokunta järjestäytyi. Tomi Muotiala valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 ja hän edustaa tätä
valinta-aluetta MTK:n ympäristö- ja maapoliittisessa valiokunnassa.
vuoden jäsenmaksujen kantoa.

Toimintavuonna oli varsinaisia ympäristö- ja
maapolitiikan asioita seuraavasti:

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. Toimintavuonna
tämä 3-liiton johtoryhmän nimellä kulkeva konklaavi kokoontui kolme erillistä kertaa. Yhdessä
näistä mukana oli L-S Metsänomistajien Liiton
edustajat mukana. Lisäksi tämä ryhmä on kokoontunut lukuisasti muiden tilaisuuksien yhteydessä.

Pirkanmaan maakuntaliitto on käynnistänyt
uuden maakuntakaavan valmistelun syksyllä
2011. MTK-Pirkanmaa on seurannut kaavatyön
edistymistä, kaavatyön yhteydessä selvitetään
mm. Pirkanmaan hyvät ja yhtenäiset peltoaukeat
sekä kasvuvyöhykkeen maaseuturakentamisen
edellytyksiä. Liiton edustajat ovat olleet mukana
tässä valmistelussa.

Liittojen puheenjohtajakokoukset
Liittojen puheenjohtajat kokoontuivat kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa. Kaksi kokouksista pidettiin valtuuskuntaa edeltävinä päivinä.
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia maatalousja metsäpolitiikan asioita, markkinatilannetta,
järjestön toiminnan ja talouden kehitysnäkymiä
sekä järjestöuudistusta. Osassa kokouksista
olivat mukana liittojen toiminnanjohtajat, metsänomistajien liittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat.

Toimintavuoden aikana saatettiin lähes päätökseen alueellisen vesienhoitosuunnitelman (VHS)
laadinta. Siinä pyritään merkittävästi vaikuttamaan maa- ja metsätalouden aiheuttamaan vesistökuormitukseen. Liiton edustajat ovat olleet
mukana suunnitelmien laadinnassa ja siihen, että

Yhteistoiminta-alueen viljavaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
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kaikki maatalouteen kohdistuvat toimet olisivat
kohtuullisia ja viljelijät saisivat asiallisen korvauksen rajoituksista ja haitoista.

(2) kertaa. 17.3. MTK:n kokoustiloissa Simonkadulla keskusteltiin CAP-uudistuksesta, maaseutuohjelman sisällöstä, lypsylehmäpalkkiosta
ja eläinten hyvinvointikorvauksesta. Maa- ja
Metsätalousministeriöstä paikalla olivat Martti
Patjas ja Antti Unnaslahti. Kysymyksiä heräsi
myös valmistelutyöryhmien kokoonpanosta,
aktiiviviljelijän määritelmästä, eläinten hyvinvointikorvauksesta ja ympäristökorvauksen
sisällöstä. Kokous laati kannanoton, jossa asiaksi
otettiin yleiset korvaustasot, EHKn ja ympäristökorvauksen ehdot ja viesti siitä, että viljelijät
ovat halukkaita huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista ja ympäristön hyvästä tilasta. Kyseessä
olevien järjestelmien ehdot on laadittava sellaisiksi, että niitä voi käytännön viljely- ja kotieläintenhoitotyössä toteuttaa. Sopimusehtojen
suunnittelutyöryhmiin on saatava myös viljelijäjäseniä mukaan, MTK:n edustuksen lisäksi.
Kannanotto toimitettiin MTK:n johtokunnalle,
maitovaliokunnalle, Maaseudun Tulevaisuuteen
ja Maa- ja Metsätalousministeriöön.

Uutena toimintamuotona on MTK:n ympäristöja maankäyttöryhmä ottanut käyttöön mm. luonnonsuojelu- ja maankäyttötiimit. Liiton toiminnanjohtaja Visa Merikoski on kutsuttu mukaan
maankäyttötiimin toimintaan. Tiimi pitää istuntonsa vain verkossa.

Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui
toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa. 26.3.
MTK:n kokoustiloissa Simonkadulla pidetyssä
kokouksessa kerrattiin valiokunnan perustehtävää ja perustettiin tuotantosuunnista muodostettu
työvaliokunta nopeita edunvalvonnallisia toimia
varten. Ilkka Pohjamon pitämässä tuotantosuuntakatsauksessa keskusteltiin 149-artiklan mukaista kansallisen tuen ratkaisusta ja valmistelussa
olleen luomulainsäädännön kommentoinnista.
Juha Lappalainen kertoi tuoreimmat tilanteen
seuraavan vuoden tukiuudistuksesta ja vielä
kesken olevista asioista. Yksimahaisten saama
kohtelu neuvotteluiden jälkeen näyttää jäävän
uudistuksessa huonoimpaan asemaan ja tämän
parantamiseksi keinot alkavat olla vähissä. Leena
Suojala kertoi lisäksi tulevasta eläinten hyvinvointikorvauksesta ja yleisestä eläintautitilanteesta.

24.11. MTK:n johtokunnan kokoushuoneessa
Simonkadulla käsiteltiin hankalaa maitomarkkinoiden vaikeaa markkinatilannetta. Venäjän
vientipakotteiden lisäksi lähestyvä kiintiöiden
poistuminen aiheuttaa EU:n sisällä maitomarkkinoille myllerrystä. Tulevan vuoden tuenmaksun
myöhästyminen on haitallinen asia tuottajien
lisäksi maatalouskaupalle ja aito pelko myös
pankeille. EU:n ja kansallisesti rahoitettavat
kriisituet nähtiin hyvänä asiana, mutta niiden
maksamiselle pitäisi saada varmuus ja tasoja
korotettua vastaamaan edes murto-osaa todellisista menetyksistä. Maataloustuottajan ei kuulu
joutua tässäkin asiassa yhteiskunnan maksumieheksi. Positiivisia näkymiä oli myös nähtävä
vuoden päähän ja eteenpäin: elintarvikkeita
tarvitaan ja ostetaan koko ajan enemmän, vaikka
kulutuksen kehitys onkin hitaampaa kuin on
oletettu. Pidemmällä aikavälillä näkymät ovat

21.11. Huittisissa pidetyssä kokouksessa valiokunta vieraili Satapossu Oy:ssa ja piti kokouksensa Wanhalla WPK:lla. Jukka Markkasen
esityksen johdattelemana kokouksessa keskusteltiin tukien maksatusaikatauluista ja arvioiduista
tukitasoista tulevalle vuodelle. Valiokunnan
puheenjohtajana toimii Antero Kaappa Satakunnasta. Valiokunnan sihteerinä toimii järjestökonsulentti Matti Rehula MTK-Satakunnasta.

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen maitovaliokunnat kokoontuivat yhteiskokouksissa kaksi
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20 000 € ja kalenteria myytiin ja jaettiin Pirkanmaalla useita kymmeniä kappaleita. Syksyllä
Pirkanmaan maaseutunuoret vierailivat Ruotsissa
LRF:n kurssikeskuksessa Sånga-Säbyssa ja
sikataloudesta monialayrittäjyyteen siirtyneellä
maatilalla 30 hengen voimin. Vielä teemavuoden
lopuksi nuoret polttivat valtakunnallisesti perinteisiä joulutulia 22.12. Pirkanmaalla tulia poltettiin ainakin Kurussa, Viljakkalassa ja Tampereen
keskustorilla.

hyvät. Maitovaliokuntien kannanottoon päätettiin
asettaa lypsylehmäpalkkion ennakko etusijalle,
sillä talouspuskurit ovat sulaneet jo Venäjän
kriisiin. Myös EU:n kriisipaketti ja nitraattiasetus
liitettiin mukaan. Kannanotto
toimitettiin MTK:n johtokunnalle, maitovaliokunnalle, Maaseudun Tulevaisuuteen ja Maa- ja
metsätalousministeriöön.

Pirkanmaan valiokunnan puheenjohtajaksi valittu Heikki Salomaa edusti vuonna 2014 myös
MTK:n maaseutunuorten valiokunnassa. Pirkanmaan valiokunnan sihteerinä toimi järjestöagrologi Jaakko Ahola.
Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen hyvinvointivaliokunta kokoontui 10.2. Huittisissa Wanhalla WPK:lla. Valiokunta valitsi puheenjohtajakseen edelleen Maarit Kallion Sastamalasta ja
varapuheenjohtajaksi Sirkku Mäkelän Ruovedeltä. Kokouksessa keskusteltiin liittojen maatalousyrittäjän sosiaaliturvaan, lomitukseen ja hyvinvointiin liittyvästä toiminnasta, sekä MTK:n
hyvinvointivaliokunnan käsittelemistä ajankohtaisista asioista puheenjohtaja Mika Niemisen
johdolla.
Valiokunnalle
esiteltiin
MTKSatakunnan Varavoimaa farmarille sekä Sastamalan srk:n alueen MTK-yhdistyksien hyvinvointihanketta.

Etelä-Suomen maitovaliokunnan sihteerinä on
toiminut Eeva Saarikorpi MTK-KaakkoisSuomesta ja Var-Sat-Pir-alueen maitovaliokunnan sihteerinä Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaalta.
Maaseutunuorten valiokunta kokoontui toimintakauden aikana kolme (3) kertaa; Kaatopaikan Keilahallilla Tampereella 29.1, Muorin
Keittiöllä Tampereella 12.3 ja Sokos Hotelli
Tornissa Tampereella 13.11. Valiokuntalaisia
osallistui nuorten kevätparlamenttiin ja Euroopan
maaseutunuorten CEJA-seminaariin 13.-14.2.
Helsingissä ja syysparlamenttiin Imatralla 13.15.11.
Useita Pirkanmaan maaseutunuoria osallistui
teemavuoden aloitustapahtumaan Vuokatissa
24.-25.1. ja Satakunnan ja Hämeen nuorten
kanssa saunailtaan Hämeenlinnassa 28.2. Nuoret
järjestivät myös järjestövaikuttajaseminaarin
maatalousyrittäjäksi opiskeleville Helsingissä 7.3
(vierailu eduskunnassa tapaamassa Arto Pirttilahtea, sekä seminaari Simonkadulla), perehdytyksen tuottajayhdistysten maaseutunuorten
yhteyshenkilöille 12.3. (mukana 14 henkeä), sekä
osallistuivat 17.5. Valion ja Ahlmanin laitumelle
laskuun omalla osastolla. Kesällä järjestettiin
yhteistyössä Varsinais-Suomalaisten kanssa
Okran jälkibileet 4.7, johon kerääntyi yhteensä
noin 400 nuorta viettämään iltaa. Teemavuoden
nimikkotraktori (Valtra N143) vieraili Pirkanmaalla elo-syyskuun vaihteessa mm. Orivedellä,
Vesilahdella ja Viljakkalassa.

Toisen kerran valiokunta kokoontui 4.12. aiheenaan mm. Melan terveiset ja katsauslomitusasioihin. Kuultiin myös keskusliiton valiokunnan
terveiset sekä alueellisten hyvinvointihankkeiden
terveiset.
Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen luomuvaliokunta kokoontui 30.9. Myssyfarmilla Kyrössä
Varsinais-Suomessa. Kokouksen aiheena oli
ajankohtaiset luomuasiat. Keskustelua käytiin
MTK:n luomuasiamiehen Jukka Markkasen
alustuksen ja asiantuntemuksen pohjalta.

Maaseutunuorten nakukalenterilla kerrytettiin
tukea Syömishäiriöliitto Syli Ry:lle yhteensä yli
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7. Lync-koulutus
10. Talousasiapalaveri
13. MYR
15. Kunnalliset hankinnat – tilaisuus
15-16. Toimihenkilöpäivät
22. Tapaaminen alueen Mhy:t
22. AVI – eläinsuoja työryhmä Vaasa
23. Ellivuori-palaveri, Lync
24-25. Nuorten aloitustilaisuus Vuokatti
27. Liiton johtokunta
28. Maaseudun tukihenkilöverkostotapaaminen
29. MTK-Liitot ja Leader tapaaminen
29. Nuorten valiokunnan kokous
31. Hierarchynet- loppuseminaari, Jokioinen

Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
Laske ystäväsi- tapahtuma pidettiin 7.2. Ellivuoressa yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan tuottajaliittojen kanssa. Laske ystäväsi tapahtuma keräsi jälleen noin 1200 kävijää Ellivuoren
rinteille.

Helmikuu
4. Kalevan lukion abit vieraana
5.Lync-kokous, nuorten palaveri
6. Lync-kokous sähkölinja-kysymykset
7. Mhy-tapaaminen
7. Laske ystäväsi tapahtuma
10. Tj-kokous ja Melan johdon tapaaminen
10. Hyvinvointivaliokunnan kokous, Huittinen
11. Pirkanmaan maakuntakaavatilaisuus
11. KK-ohjausryhmä
12-13. Mavin tukikoulutus
14. Lompsa-hankkeen kokous, Ahlman

Veropäivät pidettiin Kasvukausi-hankkeen
järjestäminä 13.2. ja 13.11. Alustajina helmikuussa, jolloin aiheena oli veroilmoituksen
täyttö, olivat Timo Sipilä MTK:sta, Jukka Mattila ja Suvi Niittyoja Verohallinnosta, osallistujia
oli 47. Veropäivän aiheina 13.11. olivat verosuunnittelu ja tilinpäätös, alustajina olivat Timo
Sipilä ja Suvi Niittyoja sekä Sirpa Himanen.
Kevään tukikoulutuskierros järjestettiin hankkeen voimin maalis-huhtikuussa. Viljelijöiden
koulutustilaisuuksia pidettiin 8 kpl eri puolilla
Pirkanmaata ja osallistujia koulutuskierroksella
kävi yhteensä noin 500.
Miten varautua eläinaktivismiin teemapäivä
järjestettiin 11.9. Ikaalisten kylpylässä. Osallistujia oli runsaasti oman liiton kuin naapuriliittojenkin alueelta.
18.11 toteutettiin työkaluja vaikuttamiseen –
Some – koulutus Tampereella. Tarkoituksena oli
antaa valmiuksia sosiaalisen median käyttämiseen ja siellä vaikuttamiseen.

27. - 28.10. pidettiin tuottajayhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivät

Kuukausittainen toiminta
Tammikuu
3. Viestintäratkaisuprojektipalaveri
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19.

Aluekehitysvaliokunta ja Viisari
tapaaminen
26. Maatalouden vesienhoidon alaryhmä
28. 3-liiton kokous

tth-

10. Länsi-Maito markkinapäivä
10. Lempäälän lom.pal. YTR
11. Liiton yleinen kokous
11. MTK-Kurun kokous
15. Pikku-Kem.verkon kokoontuminen
22-23. MTK-Valtuuskunta
24. Vesienhoitosuunnitelma
24. Vesilahden ylä-aste, maatalaouspolitiikan
tunti

Maaliskuu
3. Lync-palaveri kohdentamisalue
4. Nuorten Lync-kokous
5. Tapaaminen valtiosiht. Artjoki
6. tj-Lync
6. Keskeisten järvien säännöstelytyöryhmä
6. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategiartyöryhmä
6. Aloittaneiden muistaminen, Hämeenkyrö
7. Vaikuttajaseminaari opiskelijoille, Helsinki
10. MYR
11. Lync-työvaliokunta

Toukokuu
5. MYR
6. Tj-kokous
8. Tapaaminen Pirkanmaan Yrittäjät
12. ELyn Maaseutujaosto
13. Koy Kappa-Tammer
14. Koy Ratinan-Suvanto
15. Te- ja Yrityspalvelut neuvottelukunta
16. Tilusjärjestelypalaveri
17. Laitumelle lasku-tilaisuus
20. Hämeenkyrön Lumo
21-22. Maaseutu ja kaavoitus-seminaari

Kesäkuu
3. Esitelmä mp-kurssilaisille
4-5. MTK ja YTA-alueet Ahvennanmaalla
16. MYR
17. Soidensuojelun sidosryhmäkeskustelu
18. Liiton johtokunta

11. Sastamala lom.pal. YTR.
12. Nuorten perehdyttäminen ja kokous
12. Valtran kevätpäivät, Pirkkala
17. Eteläisten liittojen maitovaliokunnan kokous
18. Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
21. Liiton johtokunta
25. Riistakeskus – sidosryhmätilaisuus
26-27. Koulutustiimin kokoontuminen, Vantaa
27. MTK-Nokian kevätkokous
28. Vesienhoitosuunnitelma – pohjavedet työryhmä

Heinäkuu
4.7. Okran iltabileet nuorille
20. Farmipyöräily Mouhijärvi
29. Hkyrö Lumo
Elokuu
1. Itikka 100v
5. Liiton johtokunnan ja Pirkanmaan Yrittäjien

Huhtikuu
1. MTK-Eräjärvi
2-6. Viljelijämatka, Puola
2. Maatilojen varautusmiskoulutussuunnittelutilaisuus
3. Salorinteen stipendinsaajien valinta
4. Tilintarkastus
7. Kuusi eteläistä liittoa, valtuuskunnan jäsenet
8. MTK-Tottijärven kokous
9. MTK-Ikaalinen
9. MTK-Lempäälä
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yhteiskokous
21. tj-lync
26. tj-kokous
27-28. Koulutustiimin kokoontuminen, Helsinki
30. Suomen luonnon päivä ja Nuorten kesäkissatapahtuma

2. MTK-Juupajoki
9. MTK-Luopioinen
10. MTK-Virrat
17. Soidensuojelun sidosryhmäkeskustelu
18. Liiton johtokunta

Syyskuu
1. Pirkanpäivä
4. Stop turhalle byrokratialle – tilaisuus
5. Yrittäjän Päivä
5. Maaseutunuorten syksy, Lync-kokous
11. Miten maali
18. Länsi-Maidon syysmarkkinat

Lokakuu
3. Jäsenrekisterikoulutus, Tampereen Yliopisto
7. Sas.&Lem.lom.pal. YTR-kokous
16-18. Nuorten Ruotsin risteily ja vierailu
17. Soidensuojelun sidosryhmäkeskustelu
18. Liiton johtokunta
Marraskuu
4. Maatalouden yhteistyöseminaari, Viking Xprs
5. MTK-Hämeenkyrö
13-15. Syysparlamentti, Imatra
13. Nuorten valiokunnan kokous
13. MTK-Pälkäne
17. MTK-Nokia
17. Soidensuojelun sidosryhmäkeskustelu
18. MTK.2.1-viestintäkurssi, Tampere
24. Liittojen maitovaliokunnan kokous, Helsinki
26-27. Mavin videokoulutus, Pirkanmaan ELY
26. MTK-Kuru
28. MTK-Längelmäki
Joulukuu
2. MTK-Pohjaslahti
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Lausunnot ja esitykset
3.3. Tiedote Pirkanmaata kaltoin kohtelevasta
ympäristökorvausehdotuksesta
12.3. Lausunto Pirkanmaan maakuntaliitolle
maakuntakaavan maankäyttövaihtoehdoista
28.3. Lausunto Pirkanmaan maakuntaliitolle
maakuntastrategiasta
7.4. Lausunto Pirkanmaan
ilmasto- ja energiaohjelmasta

maakuntaliitolle

9.4. MTK:n eteläisten liittojen yhteisen maitovaliokunnan kannanotto maidontuotannon tulevaisuudennäkymistä eteläisen Suomen alueella.
10.4. Lausunto jätehuoltojaostolle uusista jätehuoltomääräyksistä
16.5. Lausunto Ympäristöministeriölle uudesta
nitraattiasetuksesta
19.6. Näkemyksiä MTK-Keskusliitolle eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan
26.9. MTK:n eteläisten liittojen yhteisen maitovaliokunnan kannanotto Venäjän asettamien
vientipakotteiden, valtiontalouden säästötoimien
ja EU:n uuden ohjelmakauden vaikutuksista
maidontuotantoon
8.10. Julkilausuma lomituksen järjestämisestä
12.12 Liiton lausunto Pirkanmaan
keskukselle vesihuoltosuunnitelmasta.

ELY-

Muu toiminta
Matkatoimisto Matkapojat suunnitteli ja toteutti
PirSatVar -liittojen jäsenille opintomatkan Puolaan. Pirkanmaalaisia osallistui yli 20 henkilöä.

Tuottajaväki kokoontui 30.7. Pyynikin Kesäteatteriin katsomaan näytelmää ”Pirunpelto”.
Tämä vuosittainen teatterikäynti on yleensä
suosittu kesätapahtuma, keräsimme paikalle yli
500 ihmistä.
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Toimintasuunnitelma 2015

Tukijärjestelmät uusiksi, tietoa tarvitaan
Toimintavuoden keskeisin tavoite on saada uuden tukijärjestelmän ehdot ja säännöt
mahdollisimman hyvin jäsenistön tietoon. Samalla huolehtien siitä, että tukijärjestelmän periaatteet ja hallinnon toimintakulttuuri mahdollistavat kannattavan tuotannon ja vähenevän byrokratian.
Kevään eduskuntavaalit ja sen jälkeen muodostettava uuden hallituksen hallitusohjelma mahdollistaa monen meille tärkeän asian parantamisen. MTK-järjestön keskeisimpiä teemoja on ollut byrokratian purkaminen. Tästä onkin jo saatu poliittisia lupauksia mutta pelkona on edelleen, että hallinnolliset kiemurat lisääntyvät päinvastaisista toiveista huolimatta.
Jatkamme nuorten kannustamista ja aktivointia saadaksemme heidät mukaan toimintaan. Nuorten mukaantulo parantaa myös tuottajayhdistyksien vireyttä. Liitto
toteuttaa oman strategiatyönsä lunastaakseen edelleen paikkansa jäsenten ja yhdistyksien edunvalvojana.
Järjestön rakenneuudistus siirtyy päätöksentekovaiheesta käytännön toiminnaksi.
On tärkeää, että MTK- sekä Mhy-yhdistyksillä on yhteisiä tavoitteita ja että saamme
hyvän yhteishengen aikaiseksi. Järjestöuudistus ei saa kuitenkaan vaarantaa MTKyhdistyksien taloutta.
Maailman laajuinen talous- ja pakotekriisi eri maiden velkaongelmineen jatkuu vielä
pitkään ja se vaikuttaa niin kansalliseen kuin kansainväliseen päätöksentekoon.
Odotettavissa oleva julkisen talouden rakennemuutos ja säästöt eivät saa kohdistua
ruuantuotantoon.
Tuottajahintojen katastrofaalinen alhaisuus on johtanut jo entisestäänkin heikon
kannattavuuden edelleen heikkenemiseen. Tilanne vaatii konkreettisia toimia niin
markkinoilla kuin tukipuolellakin. Varaudumme järjestöllisiin toimiin kannattavuuden parantamiseksi. Viljelijöiden työhyvinvointi on vaarassa romahtaa tilanteen johdosta. Liitto pyrkii toteuttamaan yhdessä MTK-Satakunnan kanssa viljelijöiden jaksamiseen ja auttamiseen keskittyvän hankkeen.
Vaadimme ruokaketjulta avoimuutta – suuren yleisön pitää tietää mistä johtuu
suomalaisen ruuan kalleus. Viljelijän osuudesta se ei johdu. Ruoka ja erityisesti lähiruoka kiinnostaa ihmisiä. Kannustetaan jäsenkuntaa lisäämään lähiruokatuotantoa.
Liitto on aktiivinen vaikuttaja kun alueen ruuantuotantoa kehitetään hanke- ja muulla toiminnalla.
MTK-Pirkanmaa maakunnallisena etujärjestönä pyrkii turvaamaan jäsenistönsä kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja vaikuttamaan mm. seuraaviin asioihin:
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Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut
”Uutta voimaa yhteistyöstä”
Järjestöuudistus vahvistaa koko järjestön ”vain jäsenille”- ajattelutapaa. Maakuntatason
yhteistyö MTKlaisen metsäsektorin kanssa kaavoitus- ja ympäristöasioissa sekä järjestötyössä tuo lisävoimaa ja näkyvyyttä edusvalvontaamme. Liiton alueelle muodostetaan yhteinen metsävaliokunta.
Yhdistyksien johtokuntien työn auttaminen ja tukeminen on edelleen yksi päätehtävistämme. Tuottajayhdistyksien toiminnan painopisteet ovat:
 Olla aktiivinen yhteydenpitäjä kuntapäättäjiin kuin eduskuntavaalivaikuttajakin
 Toteuttaa vähintään yksi jäsentapahtuma, huolehtia jäsenrekisterin tietojen ajantasaisuudesta sekä huolehtia riittävästä jäsenviestinnästä.
 Toteuttaa järjestöuudistuksen tavoitteita aktiivisella edunvalvonnalla yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Edunvalvonta – lisää rahaa markkinoilta
Vaikutamme maatalouspolitiikan ja kansallisten tukijärjestelmien uudistusten valmisteluun
ja maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen uudistuksissa. Keskeisin
tehtävä on kertoa jäsenistölle uuden ohjelmakauden tukijärjestelmän periaatteet ja ehdot.
Jäsenten edunvalvonta
Yksittäisten jäsenten edunvalvontakysymyksiä hoidetaan aktiivisesti liittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella.
Maakunnallinen edunvalvonta
 Liitto varautuu toteuttamaan tukikoulutuskierroksen vain jäsenistölleen, mikäli hallinto ei riittävästi koulutusta järjestä.


Liitto käynnistää omaa hanketoimintaansa kuin sen pelisäännöt ovat selvillä. Johtokunnan strategiatyö antaa hanketoiminnalle keskeisen sisällön.



Olemme aktiivisia vaikuttajia ennen eduskuntavaaleja sekä niiden jälkeen. Valitut
kansanedustaja ovat tärkeä kohderyhmä. Yhteistyö eri talouselämän järjestöjen
kanssa on tärkeää. Ruokamarkkinat on saatava toimimaan jossa elintarvikeketjun
arvonlisä jakaantuisi tasaisemmin.



Liitto osallistuu aktiivisesti järjestön eri 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



Seuraamme ja vaikutamme alueella tapahtuvaan kaavoitukseen. Tuottajayhdistyksien aktiivisuus on tärkeää. Maakuntakaava valmistelu jatkuu toimintavuonna.



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



Toteutamme yhdessä ELY ja MPK:n kanssa maatilojen varautumiskoulutukset pilottina Kangasala-Pälkäne alueella.

Valtakunnallinen edunvalvonta
Toteutamme maatalouspolitiikan, maaseudun elinkeinoihin kohdistuviin EUpolitiikkoihin 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. Olemme aktiivisia ottamaan uusia sosiaalisen median välineitä käyttöömme.
Median yhteenotoissa hyödynnetään liiton johtokunnan jäseniä sekä muita eturivin viljelijöitä. Jatketaan jäsenkunnan sähköpostiosoitteiden keräämistä.
MTK-järjestön viestintäratkaisu parantaa tavoitettavuutta ja tarkoittaa mm. sitä, että etäkokoukset arkipäiväistyvät 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 tuottajayhdistyksiltä keräämä jäsenmaksu määräytyy edelleen maatilatalouden verotettavan tulon perusteella. Kentältä kerättävää jäsenmaksua korotetaan 2 % kattamaan
noussutta MTK:n jäsenmaksua ja nousseita kustannuksia. Tuottajayhdistyksiä kannustetaan nostamaan jäsenmaksuaan, jotta niiden omaan toimintaan olisi riittävästi varoja.
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Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Tampereella Pirkanmaan Maa- ja Metsätalossa, Näsilinnankatu 48 E.

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

MELA-asiamies ottaa vastaan ajanvarauksella
MTK-Pirkanmaan toimitiloissa.
Toimitilahuoneiston kaksi huonetta oli kertomusvuoden aikana vuokrattuna Suomen Valmennustalo Oy:lle. Yksi huone on jo useita
vuosia ollut vuokrattuna Teiskon 4Hyhdistykselle.

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

Toimistoon on tilattu maatalousalan ammattilehdet: Käytännön Maamies, Kylvösiemen, Pellervot, Nauta ja Sika.

Seuraavat yhdistykset ovat yhden kokouksen
(vuosikokous) käytännössä:

Ilmaiskappaleina on saatu FinnFood, JokaSorkka, Koneviesti, Koti, Kuusikko, Laaduntekijät,
Luonnonvara, Lusto, Maaseudun Tulevaisuus,
MaaseutuYrittäjä,
Maitotalous,
Metsälehti,
Naisuutiset, Nuorten Sarka, Ruoka-Suomi ja
Sarvi&Saparo,

Aitolahti, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kuru, Luopioinen, Längelmäki, Messukylä, MouhijärviSuodenniemi Orivesi, Pirkkala, Pohjaslahti,
Pälkäne, Ruovesi, Teisko, Vesilahti, Viiala,
Viljakkala, Vilppula, Virrat ja Ylöjärvi.

Ilmaisnumeron lähettäneille lehdille ja yhteisöille
esitämme tässä yhteydessä parhaimmat kiitokset.

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

Pohjois-Satakunta -lehti tulee MTK-Ikaalisten
tilaamana. Teisko-Aitolahden on tilannut MTKTeisko. Lämpimät kiitokset näille yhdistyksille.

Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.
Yhdistykset ovat toimineet mm. seuraavasti
- järjestäneet saunailtoja ja muita virkistysiltoja, pikkujouluja, retkiä ja matkoja
ulkomaille ja alan näyttelyihin kotimaassa ja matkoja teatteriin
- tukeneet erilaisia hankkeita
- järjestäneet kylvöjen siunaustilaisuuksia
- järjestäneet jalkapallon tuottajaturnauksia
- järjestäneet (Itä-Pirkanmaan yhdistykset)
sikajuhlan
- osallistuneet sadonkorjuun kiitospyhän
järjestämiseen
- Järjestäneen Farmipyöräilyitä

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.

Liiton jäsenet
Kunniajäsenet
Maanviljelijä Kaarlo Pöytäniemi, Ruovesi
Yhteisöjäsenet

Yhdistyksien johtokunnat ovat toimineet mm.
seuraavasti
- pitäneet yhteyttä kunnan luottamustoimielimiin
- kirjelmöineet ja ottaneet kantaa eri asioissa eri sidosryhmiin päin

26 maataloustuottajain yhdistystä, katso. etusivun kartta.
Alueen manttaalikunnat ja -säätiöt (22)
Meijerit, teurastamot ja muut
Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
27
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Tuottajayhdistysten jäsenmäärät 2015
Tuottajayhdistys

Aitolahti
Eräjärvi
Hämeenkyrö
Ikaalinen

Jäsentiloja

Vastuuhen- Perheenjäkilöitä
seniä

Muita
Henkilöjäseniä Yhteisöhenkilöjä- yhteensä
jäseniä
seniä
ja kunniajäseniä

23
67
192
338

22
68
191
344

35
120
378
532

1
5
5
9

61
193
575
886

85

88

106

0

194

Kangasala
Kuru
Lempäälä
Luopioinen
Längelmäki

221
87
167
81
83

224
89
175
83
84

324
127
224
120
104

3
3
10
2
2

552
219
409
205
190

Messukylä

18

19

15

1

35

185

191

268

9

468

80
107
26
34
142
169
83
36
152
31
89
85
152
63

82
109
27
34
150
176
85
36
153
33
92
88
155
64

120
170
55
55
234
304
120
35
213
49
212
98
260
121

5
8
4
1
4
6
5
6
1
10
2
14
9

207
288
86
91
389
489
210
71
372
82
316
188
430
194

2796

2862

4398

126

7400

Juupajoki

MouhijärviSuodenniemi
Nokia
Orivesi
Pirkkala
Pohjaslahti
Pälkäne
Ruovesi
Teisko
Tottijärvi
Vesilahti
Viiala
Viljakkala
Vilppula
Virrat
Ylöjärvi
Yhteensä
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Liiton talous 2014 ja henkilöstö
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. Liiton maksettavaksi tulleet asiat ovat jääneet erittäin vähäisiksi. Kasvukausihanke päättyi toimintavuoden lopussa.
Taloudellisesti kulunut toimintavuosi varsin suunnitellun kaltainen. Liiton johtokunta päätti tehdä puukaupan, jonka 17.000€ etumaksu kirjaantui toimintavuodelle. Kasvukausihankeen budjetti ylittyi jonkin
verran, mutta hanke toteutti loppusyksystä tavattoman tärkeän koulutuskierroksen, jonka kuluista ylitys
pääosin johtui. Ilman puukauppaa ja hanketoimintaa olisi tilinpäätös ollut tulojen ja menojen osalta lähes
tasapainossa.
Liiton toiminnan ohjenuora on ollut toteuttaa niitä toimia mitä kulloinkin tarvitaan ja mitä katsotaan
tarpeelliseksi. Jos toiminta muodostuu jatkuvasti huomattavan alijäämäiseksi, tarkentaa johtokunta taloudellista ohjaamistaan.

Liitto omistaa 36 hehtaarin metsätilan Pälkäneen Luopioisten Kyynärössä. Se puusto on pääosin tulossa
päätehakkuuikään. Tukimetsän metsätaloussuunnitelma päivitettiin vuonna 2012. 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 m 2 toimistohuoneisto sekä huoneistoon kuuluvan autopaikan, jotka ovat vuokralla Halonen Oy:llä. He aloittivat vuokrasuhteen meihin helmikuussa 2013.
Liitto omistaa 159 m2 toimitilat Maa- ja Metsätalosta. Näsilinnankadun toimistosta on osa vuokrattu
Hämeen 4H-piirille ja osa Suomen Valmennustalo Oy:lle.
Liiton kirjanpidon ja muun taloushallinnon on hoitanut ProTalous Etelä-Karjala Oy.
Liiton henkilöstö muuttui siten, että pitkäaikainen toimistosihteeri Kaija Sämpi jäi kokonaan eläkkelle
vuoden 2013 lopussa. Kasvukausihankkeeseen palkattuna ollut Päivi Fallström tuli ”takaisin liiton palvelukseen” elokuussa. Osa-aikaisen järjestöagrologina jatkaa Jaakko Ahola sekä Kasvukausihankkeen projektipäällikkönä vuoden loppuun Mikko Lääveri.
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Johtokunta, työryhmät, valiokunnat, edustajat ja toimihenkilöt
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

Johtokunta 2014
Puheenjohtaja
Hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua,
Virrat johtokunnan jäsen v:sta 2004
Varapuheenjohtaja
Maaseutuyrittäjä Jukka Niittyoja Ylöjärvi
(Viljakkala) 2012 johtokunnan jäsen vuodesta
2009
Muut jäsenet
Mv. Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru), johtokunnan jäsen vuodesta 1998, varapuheenjohtaja
2004 - 2011
Mv. Mikko Tervaniemi, Mänttä-Vilppula 2000
Mv. Sirkku Mäkelä, Ruovesi 2006
Mv. Hannu Karppila, Kangasala 2007
Maaseutuyrittäjä Heikki Nätkin, Tampere (Teisko) 2010
Yritysneuvoja, maanviljelijä Mika Hirvijoki,
Ikaalinen 2011
Maaseutuyrittäjä Tiina Jokela, Hämeenkyrö 2012
Mv. Sami Joutsela, Längelmäki 2014
Mv. Riku-Sippo Uotila, Kangasala 2014
Mv. Jussi Vilo, Vesilahti 2014

Etelä-Suomen alueen lihavaliokunta
Hannu Karppila, Kangasala
Jere Ojanen, Orivesi
Läntisten liittojen luomuvaliokunta
Heikki Nätkin, Tampere
Juha Salin, Virrat
Läntisten liittojen maa- ja ympäristövaliokunta
Tomi Muotiala, Tampere (Messukylä)
Hannu Karppila, Kangasala
sihteerinä Visa Merikoski
Etelä-Suomen maitovaliokunta
Mikko Kärki, Lempäälä
Tiina Linnainmaa, Hämeenkyrö
Jouni Pirttiniemi, Virrat

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

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

Maaseutunuorten valiokunta
Heikki Salomaa, Eräjärvi puheenjohtaja
Sirpa Kylänlahti, Kangasla
Matti Kärki, Lempäälä
Pekka Niemi, Virrat
Elina Vuorinen, Hämeenkyrö varapuheenjohtaja
Sirkku Mäkelä, Ruovesi,
Juha Leppälahti, Kuru
sihteerinä Jaakko Ahola

Lounaisten liittojen viljavaliokunta
Jukka Heinäsuo, Hämeenkyrö
Mikko Tervaniemi, Mänttä-Vilppula
Jukka Niittyoja, Ylöjärvi MTK:n viljavaliokunnan jäsenenä
Edustajat MTK:ssa
Valtuuskunta
Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä (valtuuskunnan 1. vpj.) ja liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua
Virroilta.
Varaedustajana Jani Hevonoja Akaasta.
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Metsävaltuuskunta
Liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua ja varajäsenenä varapuheenjohtaja Jukka Niittyoja.

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
yhtiökokous
Visa Merikoski, varalla Tiina Linnainmaa

Energiavaliokunta
Sirkku Mäkelä, Ruovesi

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

Luomuvaliokunta
Mikko Kärki, Lempäälä

MYR:n tai ELYn maaseutujasto
Päivi Fallström, varalla Visa Merikoski

Hyvinvointivaliokunta
Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru)

Pirkanmaan Kasvinviljelijäin Yhdistyksen
johtokunta
Sami Joutsela ja Ville Paulaniemi

Verovaliokunta
Sirpa Himanen, Vesilahti

Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta
Visa Merikoski ja Heidi Tanhua

Viljavaliokunta
Jukka Niittyoja, Ylöjärvi
(Viljakkala)

Pohjois-Hämeen Riistakeskus hallitus
Mikko Tervaniemi

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Tomi Muotiala, Tampere

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

Maaseutunuorten valiokunta
Heikki Salomaa, Eräjärvi
Edustajat muissa yhteisöissä

Toimihenkilöt:

HKScan Oyj yhtiökokous
Hannu Karppila

toiminnanjohtaja
Visa Merikoski

Kiinteistö Oy Kauppa Tammer yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Heidi Tanhua

järjestöagrologi
Jaakko Ahola

Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Mika Nieminen

Kasvukausi-hankkeen
projektipäällikkö
Mikko Lääveri
projektikoordinaattori
järjestöagrologi 11.8.2014 lähtien
Päivi Fallström

38

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.

töjen kokoukset, yhteistyökumppaneiden tilaisuudet, ym).
Verkoston taustajärjestöjen toimijoille kerrotaan
verkoston toiminnasta ja pyydetään heiltä toiminnallista tukea( postitus, kokoontumistilat,
ym).
Tukihenkilöt verkostoituvat paikallisten saman
alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanitilaisuuksia järjestetään viisi kertaa.

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista auttamistyötä, jota tekevät vastaavat tukihenkilöt (aluevastaavat) ja tukihenkilöt. Pirkanmaan alueen
vastaavat tukihenkilöt ovat Ari Klemola Akaasta
ja Topi Jaakonaho Ylöjärveltä.

Tukihenkilöt osallistuvat verkoston koulutuksiin.
Tukihenkilöt
ovat
yhteydessä
MTKPirkanmaahan ja sen ”työhyvinvointi”- hankkeeseen.

Tukihenkilöiden yhteystiedot löytävät Repusta
haulla ”Maaseudun tukihenkilöverkko” sekä
MELAn webbi-sivulta. Tukihenkilöillä on tukihenkilösitoumus, joka edellyttää vaitioloa ja
tuettavan maailmankatsomuksen kunnioittamista.

Kustannuksia tulee tapaamisten järjestämisestä,
matkakuluista, puhelinkuluista, postituskuluista,
työnohjauksen asiantuntija korvauksista ja koulutuksista.

Tukihenkilötoiminnan rahaliikenne ja kirjanpito
hoidetaan MTK-Pirkanmaan tilinpidon yhteydessä. Talous perustuu lähinnä sadonkorjuun kiitospyhien kirkkokolehteihin.

Taustajärjestöiltä pyydettävällä tuella pyritään
vähentämään turhaa paperityötä ja kustannuksia.
Lahjoitusmahdollisuudesta verkostolle kerrotaan.
Verkosto tavoittaa 30 tuettavaa henkilöä vuoden
aikana.

Tukihenkilöt ovat kokoontuneet kaksi kertaa
toimintavuoden aikana.

Toimintasuunnitelma 2015

Toiminta on vapaaehtoisuteen perustuvaa ja
tukihenkilöt osallistuvat siihen omien mahdollisuuksien puitteissa. Aluetoiminnalla pyritään
ryhmäyttämään Pirkanmaan tukihenkilöt joukoksi, joka pystyy jakamaan toiminnan kuormittavuuden ja toiminnan tuottaman ilon."

Maaseudun
tukihenkilöverkon
Pirkanmaan
toimijat, kaksi aluevastaavaa ja kaksitoista tukihenkilöä, toimivat tukihenkilöinä alueella.
Pirkanmaan tukihenkilöt kokoontuvat kahdesti
aluetapaamiseen ja kerran ryhmätyönohjaukseen.
Yksilöllisiä työnohjauksia käytetään tarvittaessa.
Kokoontumisissa ja työnohjauksissa tukihenkilöt
päivittävät tietojaan toiminnasta ja saavat ammatillista keskusteluapua.
Tukihenkilöt esittelevät verkoston toimintaa
kymmenessä tapahtumassa (messut, taustajärjes39
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Kasvukausi-hankkeen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2014
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
Valmistaudutaan tulevaan ohjelmakauteen.
Hankkeen aikana toteutetaan vuosittaiset EU-tukikoulutustilaisuudet yhteistyössä
ELY-keskuksen kanssa.
HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS
Kasvukausihankkeen budjetti on 664 873 euroa. Hankkeen kesto oli neljä vuotta. Hankkeelle myönnettiin
ensin 7.6.2013 tehdyllä päätöksellä toteutusaika, jonka päättymispäivä on 31.7.2014 ja myöhemmin
13.5.2014 tehdyllä päätöksellä toteutusaika 31.12.2014 asti. Kokonaisbudjetti pysyi alkuperäisen päätöksen suuruisena. Hankkeeseen palkattiin tammikuussa 2011 projektipäällikkö sekä projektikoordinaattori.
Merkittävä osa hankkeen toiminnasta toteutetaan ostopalveluina.

Hankkeen toiminta vuonna 2014
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.
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.
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Kasvukausi-hankkeen vuosikellosta näkyvät vuoden 2014 toteutuneet toimenpiteet:

Joulukuu
Verokoulutus (2)
Loppuyhteenveto
liiton kokouksessa

Laske ystäväsi Ellivuoressa
Valtra-konepäivät Pirkkalassa

Viljelijätuki-infot (5)

Tukiavustajakoulutus Ahlmanilla
Viljelijätuki-infot (6)

Konsulenttikokous Ähtärissä

Hankehallinto/
Maksatushakemus

Maaseutuviranomaisten
yhteistyöretki Ahvenanmaalle
Okra- näyttelyretki Oripäähän

Kesäkuu
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Kasvukausi-hankkeen toimenpiteitä
vuonna 2014:
15.-16.1. MTK:n toimihenkilö/hankeyhteistyöpäivät Virossa.
27.1. MTK-Pirkanmaan johtokunnan kokous
Länsi-Maidon tiloissa Tampereella.
3.2. Veroilta Vesilahdella. Kouluttajana oli
Tarja Ylä-Viteli ProAgria Etelä-Suomesta.
7.2. Laske ystäväsi- tapahtuma Ellivuoressa.
11.2. Veropäivä UKK-instituutissa. Kouluttajina Timo Sipilä MTK:sta (veropolitiikka) ja
Suvi Niittyoja (maatalousverotus) Verohallinnosta.
11.2. Kasvukausi-hankkeen ohjausryhmä
Maa- ja metsätalolla.
12.-13.2. MAVI:n koulutus Tampereella.
Kasvukausi-osallistui.
12.3. Valtran konepäivät Pirkkalassa, Kasvukausi-messuosasto paikalla.
14.3. EU-avustajien pinta-alatukikoulutus
Ahlmanilla.
18.3.-28.3. Viljelijätuki-infot 6 kpl: Lempäälä, Orivesi, Hämeenkyrö, Tampere, Ruovesi ja
Virrat.
11.4. MTK-Pirkanmaan kevätkokous Ikaalisissa.

4.7. Okra-näyttelymatka Oripäähän
5.8. MTK-Pirkanmaan johtokunnan ja Pirkanmaan yrittäjien työvaliokunnan yhteinen
tapaaminen Rönnvikissä. Projektipäällikkö
osallistui.
3.9. Palaveri syksyn tukikoulutuksista Pauli
Pethmanin kanssa Iitissä ja tutustuminen
Vuolenkosken kylään ja Haikula Oy:n toimintaan. Projektipäällikkö osallistui.
4.9. Byrokratian purkutilaisuus valtionhallinnon ja MTK:n kesken.
12.9. Osallistuminen lähiruuan menekinedistämiseen Viljan päivän tapahtumassa Tampereen keskustorilla.
29.9. Yhteistyöpalaveri Hämeenlinnassa.
Läsnä Pirkanmaan ja Hämeen ELY:jen edistajat sekä Pirkanmaan ja Hämeen MTK:n liittojen edustajat. Projektipäällikkö osallistui.
10.10. Sidosryhmien tapaamisia Koneagrianäyttelyssä Jyväskylässä.
22.10. MTK-Pirkanmaan johtokunnan kokous. Projektipäällikkö piti hankekatsauksen.
23.10. Hankkeen seitsemäs maksamishakemus toimitettiin ELY:n kirjaamoon.
27.-28.10. Projektipäällikkö piti hankekatsauksen MTK:n eteläisten liittojen alueen puheenjohtaja-sihteerikokouksessa.
3.-4.11. MAVI:n tukikoulutus Seinäjoella.

29.4. MTK-Pirkanmaan Tyky-päivä Vesilahdessa.
26.-27.5. Konsulenttikokous Ähtärissä.
4.-5.6. Kasvukausi-hankkeen ja Pirkanmaan
Yhteistoiminta-alueen maaseutuviranomaisten
yhteistyömatka Ahvenenmaalle.
18.6. MTK-Pirkanmaan johtokunnan kokous
Ruovedellä, Mäkelän matkailutilalla.

13.-25.11. Viljelijätukien koulutustilaisuudet:
- 13.11. Lempäälä
- 14.11. Orivesi
- 19.11. Hämeenkyrö
- 21.11. Tampere
- 25.11. Virrat
2.12. Kasvukausi-hankkeen ohjausryhmän
kokous.
12.12. MTK-Pirkanmaan syyskokous Tampe-

reella UKK-instituutissa. Projektipäällikkö
piti hankkeen loppukatsauksen.

tavoitetta voidaan lukea toteuttaneen myös
kevään tukioikeusinfo ja tukiavustajakoulutus
sekä 6 kpl viljelijätuki infoa keväällä ja 5 kpl
syksyllä.

Hankkeen talous
Kasvukausi- hankkeen kokonaisbudjetti oli
664 873 euroa. Ohjeellinen vuoden 2014
vuosibudjetti on 140 000 euroa. Vuonna 2014
toiminta oli suunnitellun mukaista.

Hankkeen määrälliset indikaattoritiedot näkyvät liitteessä lomakkeella 2306Aind. Ympäristöindikaattorien toteutuminen tulee mahdolliseksi pääasiassa hankkeen lähiruokaasioiden edistämisen kautta. Lähiruuan käytön
lisääminen sekä kuluttajasektorilla että suurkeittiöissä tuottaa myönteisiä ympäristövaikutuksia erityisesti ilmaan, maisemaan ja liikenteeseen kohdistuessaan.

Hankkeen yksityistä rahoitusosuutta kartutettiin matkojen 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. Myös kunnat
samoin, kuin ELY-keskuksen viranomaiset
ovat olleet hankkeen kanssa yhdessä toteuttamassa kevään viljelijätuki-infoja.
Kolmantena ryhmänä ovat erilaiset kehittämishankkeet ja niitä toteuttavat organisaatiot.
Eniten yhteistyötä tehdään ProAgria Pirkanmaan, Ahlmanin koulun säätiön ja TAMK:n
kanssa sekä läntisen Suomen MTK-liittojen
hankkeiden kanssa.
Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Liiketoimintaosaamiseen liittyviä verokoulutuksia on vuonna 2014 järjestetty kaksi: Tampereella UKK-instituutilla (maatalousverotus)
ja Vesilahdella (maatalousverotus). Samaa
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