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Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2015 oli viljelijöille raskas, eikä maatalouden kannattavuus ole valitettavasti nopeasti
parantumassa. Venäjän pakotteet, byrokratian
kiristyminen sekä tukiehtojen muutokset, jotka
siirsivät tuotantoa ja tukia pois aktiiviviljelystä
sekä MAVI:n sekoilut veivät maatalouselinkeinoista kannattavuuden lisäksi myös mielekkyyttä. Tässä vain muutamia asioita, jotka painavat
viljelijöiden hartioilla raskaina.

nopeita keinona olisivat mm. valtion takaama
maatilan käyttöluotto, lainojen lykkäykset sekä
korkohelpotukset.
Jotta voimme varmistua siitä, että meillä on
omaa elintarviketuotantoa tulevaisuudessa, sen
pitää olla taloudellisesti kannattavaa. Tällä hetkellä näin ei ole. Mikäli epävarmuus maailmalla
edelleen lisääntyy, en tiedä yhtään maata jolla ei
olisi syytä olla huolissaan myös turvallisuuspolitiikasta ja huoltovarmuudesta, niin myös Suomen. Tämän vuoksi nyt viimeistään tulee jokaisen tahon ryhtyä toimiin sen puolesta, että suomalaisen maatalouden kannattavuus saadaan
käännettyä sellaiseksi, että tuotantoa voidaan
jatkaa ja turvata elintarvikkeiden saatavuus.

Viljelijöille maatalouden kannattavuuden ongelmat ja byrokratian mahdottomuus ovat tulleet
tutuiksi jo vuosikausien ajan, mutta vasta parin
viime kuukauden aikana asia on saanut laajempaa julkisuutta. Olen viime aikoina pohtinut
kulttuuriamme; käytössämme ovat monikanavaiset viestinnän välineet ja suomalaiset ovat koulutettua kansaa ja silti tuntuu, että lähes ainoa
kanava saada asioita eteenpäin on julkisuus.
Tästä on hyvänä esimerkkinsä MTK:n järjestämä
sinänsä onnistunut traktorimarssi Helsinkiin,
vasta se on herättänyt laajemman keskustelun
suomalaisen maatalouden tukalasta tilanteesta.
Olemmeko siirtyneet lopullisesti lööppiaikaan,
jossa vain näyttävillä tempauksilla ja isoilla
otsikoilla on vaikutusta?

Lueskelin tässä taannoin Ahlmanin historiikkia
ja mielenkiinnolla havaitsin, että 1900-luvun
alkupuolelta aina 1970-luvulle saakka opintoihin
sisältyi myös kursseja kunnallishallinnosta,
yhdistys- sekä osuustoiminnasta. Pohdinkin, että
tämän tyyppiselle koulutukselle olisi nykyään
entistä enemmän tarvetta, jotta saamme tulevaisuudessakin mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan perehtyneitä ja asiansa osaavia henkilöitä,
joilla on myös riittävän laajasti tietopohjaa yhteisten asioiden hoitamisesta. Myös edunvalvonnassa tarvitaan entistä enemmän monialaista
asiaosaamista.

Suomi ja koko EU ovat menettämässä otettaan
kilpailukyvystä, sillä suurista puheista huolimatta
millään tahoilla ei ole sellaista todellista valtaa,
jolla byrokratiaa saataisiin merkittävästi vähennettyä ja kilpailukykyämme parannettua. Suomessa merkittävin toimenpide tähän mennessä
on ollut kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. Myös näennäisesti vapaa kilpailu on kääntynyt itseään ja ennen kaikkea maatalouselinkeinoja vastaan. Julkisissa hankinnoissa suurimmaksi osaksi edelleen vain hinta ratkaisee ja
kilpailuviraston suojissa ollaan Suomessa ajamassa alas myös osuustoimintaa. Toivon sydämestäni, että hallitus saa aikaan lainsäädännön,
jossa julkisissa hankinnoissa tulee kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota myös laatuun ja
tuotantotapoihin pelkän hinnan sijaan.

MTK järjestönä on tärkeä viljelijöiden ja metsänomistajien edunvalvoja. Olen ollut etuoikeutettu saadessani toimia liiton puheenjohtajana.
Järjestön ja siinä toimivien henkilöiden pitää
aika ajoin uudistua. MTK järjestönä on niin
tehnytkin. Nämä vuodet ovat olleet minulle
tärkeitä ja antoisia ja haluan tässä lämpimästi
kiittää teitä kaikkia siitä yhteistyöstä, jota olen
saanut teidän kanssanne tehdä. Ja uudelle puheenjohtajalle Jukalle toivotan onnea ja menestystä uuteen tehtävään mitä mielenkiintoisimpaan, mutta kieltämättä haastavaan tehtävään.

Heidi Tanhua
Lyhyellä aikavälillä maatalous tarvitsee pikaisesti taloudellista apua selvitäkseen. Tehokaita ja
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sekaisin hyvin helposti. Tässä
vain muutama esimerkki joihin
voimme itse vaikuttaa. Vähemmän voi olla enemmän.
Henkinen jaksaminen on erittäin tärkeää ja tässä byrokratian
luvatussa maassa varsinkin on
ajateltava positiivisesti. Liittomme hanke Varavoimaa
Farmarille II-hanke on osoittautunut tarpeelliseksi ja toivonkin
että mahdollisimman moni
avun tarvitsija sitä hyödyntäisi.
Lähimmäisistämme huolehtiminen on varsinkin nyt tärkeää
ja myös omasta jaksamisesta on
pidettävä huolta.

Lähiruoka on nyt kovassa nosteessa ja meidän
tuleekin huolehtia siitä, että vastaamme lisääntyneeseen kysyntään. Reko-ruokapiirit ja vastaavat
toimijat ovat meille suuri mahdollisuus. Meidän
on lisättävä keskinäistä yhteistyötä ja pyrittävä
löytämään kanava myös julkisten hankintojen
tarpeiden täyttämiseen. Tampere ympäristökuntineen käyttää paljon elintarvikkeita päivittäin
julkisissa ruokailupaikoissa. Jos pystymme
osallistumaan näihin hankintoihin, lisäisi se
varmasti tilojen kannattavuutta.

Vuoden 2016 puheenjohtaja: Katse tulevaisuuteen
Toivottavasti kulunut vuosi 2015 jää maatalouden ahdingon aallonpohjaksi. Siihen on pakko
uskoa sillä ruuantuotanto on suuren haasteen
edessä. Ruuantuotannon on kaksinkertaistuttava
vuoteen 2050 mennessä jolloin jo kaksi kolmannesta maapallon asukkaista asuu kaupungeissa.
Moniin ongelmiin joiden parissa painiskelemme
emme itse voi vaikuttaa juurikaan. Onneksi
maatalouden ongelmia on hyvin saatu esille ja
ymmärtämystä niihin on löytynyt, ainakin puheiden tasolla. Meidän tulee huolehtia, että positiivinen vire jatkuu ja ongelmiin saadaan myös
ratkaisuja.

Seuraavan ohjelmakauden suunnittelu on jo
alkanut ja MTK on vahvasti mukana valmisteluissa. Olemme varmasti paras asiantuntija maatalouden ja maaseudun asioista päätettäessä.
Vain osallistumalla valmistelutyöhön pystymme
vaikuttamaan asioihin. Osallistumalla toimintaamme niin yhdistys- kuin liittotasolla saamme
äänemme kuuluviin.

Meidän pitää nyt panostaa niihin asioihin joihin
pystymme vaikuttamaan omalla toiminnallamme.
Talousosaamisemme vaatii jatkuvaa kehittämistä
ja meidän tulee olla avoimia uusille asioille ja
haasteille. Emme saa tyytyä vanhoihin kaavoihin
ja tapoihin, meidän tulee itse olla aktiivisia.
Investoinneissa ja muissakin hankinnoissa kannattaa lähteä rohkeasti kilpailuttamaan tuotantopanosten myyjiä. Samoin omien tuotteiden
myynneissä kannattaa miettiä myyntikanavaa jos
se on vain mahdollista.

Suurkiitos Heidille liiton luotsaamisesta ja ajankäytöstä yhteisten etujen ajamiseksi. Tästä on
hyvä jatkaa ja haasteita varmasti riittää. Olen
käytettävissänne.

Jukka Niittyoja, puheenjohtaja 2016

Maatilan tulisi tarkasti selvittää mistä raha tulee
ja mihin se menee, ihan tuotekohtaisesti. Maksamalla liian korkeita vuokria, tekemällä urakointia liian halvalla saamme oman taloutemme
5

Liiton toiminta yleistä
Liiton vuoden 2015 keskeisin ja tärkein toiminta
oli varmistaa laadukkaan ja alueellisesti kattavan
tukikoulutuskierroksen järjestämisestä. Tämä
toteutettiinkin tätä varten räätälöidyllä hankkeella yhdessä Pirkanmaan ELYn kanssa. Uuden
ohjelmakauden tuet muutoksineen tuli ensimmäistä kertaa haettavaksi, valvottaviksi ja maksettavaksi. Muutokset aiheuttavat viljelijäkentässä aina epävarmuutta. Nyt sitä oli ilmassa poikkeuksellisen paljon, sillä tukien euromäärien
muutoksen lisäksi muuttuivat tukiehdot, markkinahinnat romahtivat tai olivat hyvin alavireisiä.
Tämä myös näkyi toiminnassa ja liittoon tulleissa
yhteydenotoissa.

tavoilla. Erittäin moni näistä päätyikin hallitusohjelmaan hyvin myönteisinä kirjauksina. Nämä
eivät kuitenkaan vielä näkyneet jäsenkunnalle
vaan maatalouden toimintaympäristö näytti
uudelle hallitukselle heti kaikkein vaikeimmat
puolensa. Pirkanmaalla on maaseuturakentaminen ollut perinteisesti varsin hankalaa ja säädeltyä. Uusi hallitusohjelma lupaakin tähän merkittäviä helpotuksia.
Pirkanmaan maakuntakaavan luonnosvaihe tuli
toimintavuoden aikana myös valmiiksi. Liitto
antoi luonnoksesta lausunnon ja tähän lisäksi
vaikutimme monissa valmistelevissa työryhmissä. Teimme tässä myös yhteistyötä Pirkanmaan
yrittäjien kanssa.

Omalta osaltaan liitto oli vaikuttamassa valtakunnalliseen edunvalvontaan. Koko järjestön
taholta on kiinnitetty runsaasti huomiota maksatuksiin, niiden maksamiseen ilmoitettuna ajankohtana jne. Pääosa maksatuksista tulikin juuri
ennen joulua, mutta monelta meinasi usko ja
rahat loppua tätä ennen.
Keväällä valtakunnassa käytiin eduskuntavaalit
ja maahan saatiin uusi hallitus ja hallitusohjelma.
Liitto järjesti oman vaalipaneelinsa ehdokkaille
kevätkokouksen yhteydessä. MTK:n hallitusohjelmalinjauksia edistettiin myös monilla muilla

Liiton ja koko järjestön toimintatavat olivat
muutoksessa sillä vuoden alussa oli MTK:n
jäsenyyteen tullut käytännössä koko MHYkenttä. Järjestön toimintatapojen uudistamista
valmisteltiin myös saattamalla valiokuntauudistus jonkinlaiseen päätökseen. Kaikissa näissä
muutoksissa olemme olleet mukana.
Liiton johtokunta aloitti oman strategiatyönsä
vuonna 2014 ja alkuvuodesta 2015 johtokunta
strategiaa viimeisteli. Yksittäiselle jäsenelle ei tehty
mietintä juurikaan näy. Yhdistyksille se voi
näkyä
jonkin
verran.
Johtokunta kävi toimintakenttämme
läpi ja mietti
mahdollisia
muutos- ja kehittämistarpeita.
Eniten muutokset näkyvät liiton
toimintasuunnitelmassa ja sitä
kautta
myös
toiminnassa,
joista hanketoimintamme
on
yksi esimerkki.
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Liiton kokoukset
KEVÄTKOKOUS pidettiin 10.4. UKKinstituutilla, Tampereella. Kokouksen avasi
Heidi Tanhua. Kokouksen Puheenjohtajaksi
valittiin Harri Penttilä. Sihteeriksi kutsuttiin
järjestöagrologi Päivi Fallström. Esittelijänä
toimi toiminnanjohtaja Visa Merikoski. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin
Miina-Maija Simonen ja Hanna Myrskyranta.
Salorinteen säätiön stipendit jaettiin ansioituneille luonnonvara-alan opiskelijoille, jakajana toimi
säätiön hallituksen jäsen Jorma Salovaara.

euron etumaksusta johtuen tilinpäätös meni
plussalle.
MTK:n johtokunnan jäsen Pertti Hakanen piti
kokousesitelmän. Täyskäännös Suomen energiapolitiikkaan – suunta kohti bioeneraa.
Suomen suunta pitää muuttaa kohti kotimaista
energiaa, bioenergiaa. Jos tahtoa löytyy, hiili ja
öljy voidaan korvata kotimaisilla bioraakaaineilla: metsäenergialla, turpeella, kotieläintilojen lannalla ja maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteilla. Hakanen puhui MTKPirkanmaan kevätkokouksessa 10.4.2015
Tampereella.

Salorinteen säätiön stipendin saajat olivat:

Biotaloudella on kuitenkin runsaasti hallinnollisia esteitä, jotka pitää ensiksi purkaa.
Esteitä löytyy esimerkiksi maaseudun yrittäjyyteen kohdistuvasta byrokratiasta, maankäytön rajoituksista ja maisematyöluvista,
luettelee Hakanen.

Konttila Mauno
Kärki Minette
Mäkelä Timo
Potila Tuomas
Miina-Maija Simonen

Hakanen ihmettelee sitä, miksi sääntelylle ei
ole tosissaan tehty mitään, vaikka tarve on
tiedostettu
jo
pitkään.
− Paljon on ollut porua, mutta vähän villoja.
Jopa miljardien arvosta investointeja on
pysähdyksissä aikaa vievän ja järjettömän lupapasianssin takia, ihmettelee Hakanen.
− Pilkuntarkka valvonta ja ylimitoitetut sanktiot
eivät ole tästä maailmasta. Sen ymmärtää tuleva
hallituskin, uskoo Hakanen ja kertoo, että MTK
lähtee hallitusohjelmatavoitteissaan siitä, että

Västilä,
Lempäälä,
Vilppula,
Hämeenkyrö,
Ruovesi

Kiitospuheen stipendillä palkittujen puolesta
esitti maatalousalan opiskelija Tuomas Potila,
Hämeenkyröstä.
Toiminnanjohtaja esitteli liiton toimintaa vuodelta 2014. Liiton toiminnanjohtaja Visa Merikoski
esitteli vuosikertomuksen ja liiton toimintaa
vuodelta 2014. Toiminnanjohtaja esitteli liiton
talouslukuja ja tase-erittelyn, sekä avasi liiton ja
hankkeen osuuksia tilinpäätöksessä.
Koulutus ja kurssitoimintakohta on iso, koska
Pirkanmaa
järjesti kolmen liiton pjsihteeripäivät ja laskutus kulki MTK-Pirkanmaan
kautta. Kyynärön tukimetsään tehdään leimikko
ja etumaksu näkyvät nyt tileissä. Noin 17 000
7

ohjelmaan kirjataan selkeä tavoite sääntelyn
purkamisesta.
Suomeen syntyy kasvua, jos maaseudun ihmisille
annetaan mahdollisuus sitä luoda. Suomalaista
ruokaa ja elintarviketeollisuutta ei ole ilman
kannattavaa maataloutta. Tärkeimmäksi kysymykseksi nousee ruokamarkkinoiden toimivuus.
− Ruokamarkkinat eivät Suomessa toimi. Kauppa vie ja tuottaja vikisee. Ruokamarkkinat pitää
saada kuntoon ja siihen tarvitaan avuksi poliittisia päätöksiä. Ruoantuotanto pitää saada kannattavaksi ja ainoa keino on nostaa tuottajahintoja,
sanoo Hakanen.

tään vasta tänä vuonna. Ei takautuvaa laskentaa.
Nitraattiasetus kumminkin sitoo, viljelijää vaikka
ei ympäristökorvausjärjestelmään sitoudutakaan.
Kaltevien peltojen lannoituskielto on saatava
järkevämmäksi. Prosenttimäärä ei ole järkevä on
oltava joku käytännön toimi, jolla kaltevuus
todetaan.
- Eläinsuojelulain uudistus tulee olemaan liian
kallis, jos se esityksen mukaan menee. Eläimen
itseisarvon tunnustaminen on liikaa jo tuottajalle.
Arjen haasteet pitäisi ymmärtää, eikä lainsäädäntö saa halvaannuttaa kotieläintalouttamme. Ollaan purjeessa, jos joudumme arjentyössä miettimään kutun tai lehmän itseisarvoa. Luvaton
kotieläintiloihin tunkeutuminen on määriteltävä
eläinsuojelurikoksiksi.
- Hallitusohjelmatavoitteet on paimennettava
uudella hallituskaudella. Tuottajaorganisaatiomallia ei ole saatu rakennettua MIKSI? Helppo
vastata; hallitus on torpannut sen kahden hallituksen ajan. Tämä on saatava hallitusohjelmaan
ja sen perään on katsottava.
Kokousväkeä keskustelutti huono taloustilanne
ja Mavin tukimaksujen aikataulut. Suuri osa
tämän vuoden tuista maksetaan vasta ensi vuoden puolella ja se aiheuttaa paljon ongelmia jo
muutenkin vaikeassa taloustilanteessa. Ohjelmakauden vaihde ja koko maksatusjärjestelmän
uusiminen samaan aikaa on aiheuttanut ylitsepääsemättömiä ongelmia jotka lopulta kaatuvat
viljelijöiden harmiksi. Kokouksen jälkeen pidettiin vaalipaneeli pirkanmaalaisille kansanedustajaehdokkaille. Mukana paneelissa olivat: Minna
Sorsa, Timo Tukia, Arto Satonen, Kirsi Parhankangas, Arto Pirttilahti ja Timo Hanhilahti.
Paneelin juonsivat Jaakko Ahola ja Visa Merikoski.

Vaikka narulla ei voi työntää, Hakanen uskoo
suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuteen ja
näkee valoa tunnelin päässä.
− Kyllä maailmalla on jo tiedostettu, että suomalaisen ruoan turvallisuus ja puhtaus ovat huippuluokkaa ja asialla ovat erittäin ammattitaitoiset
ruoantuottajat. Suomessa eläimistä huolehditaan
ja niitä lääkitään vain, jos ne ovat sairaita. Ei siis
ihme, että tuotamme todistetusti EU:n puhtainta
maitoa ja suomalaiset porsaat voivat tutkitusti
paremmin kuin eurooppalaiset lajitoverinsa,
kehuu Hakanen.
− Vielä hetki tässä hetki menee ennen kuin kaikki suomalaiset siihen havahtuvat, arvioi Hakanen.
- Biotalous on saatava niin kasvuun, että pienillekin yksiköille se olisi kannattavaa. Puheet on
muutettava teoksi politiikassa.
- Viime vaalikauden ympäristöohjelasta kärsitään
vielä ja pitkään. On järjestön tehtävä selittää
kuluttajille jos siihen ei sitouduta. Tänään tukineuvotteluissa auki olevat asiat ovat edelleen
auki. On jälleen vaara, että joudutaan sitoutumaan epävarmoihin asioihin. Pysyviin nurmiin
ainoa helpotus näyttää olevan että siihen lähde-

SYYSKOKOUS
pidettiin
11.12.
UKKinstituutilla Tampereella, puheenjohtaja Heidi
Tanhua avasi kokouksen:
Hyvät isännät ja emännät, arvoisa kokousväki
Näin kokouksen aluksi siteeraan saksalaista jo
edesmennyttä oikeustieteilijä Max Weberiä; Työ
tehdään selkeiden ohjeiden mukaisesti, eikä
työntekijän omalle ajattelulle jää tilaa. Organisaatio nähdään mekaanisena koneistona, jossa
jokainen osa tekee vain ja ainoastaan hänelle
annettua tehtävää. Työntekijän valta ja arvostus
perustuu pelkästään hänen ammattitaitoonsa,
eikä nepotismille ole sijaa. Näemme, että byro8

kratiateorian mukaisesti työskenteleminen on
hyvin tehokasta, kun säännöt ovat selkeät ja
jokainen työntekijä hoitaa vain oman hommansa.

viljelijänä minä tai kukaan muukaan pystyisi
käytännössä toteuttamaan kaikki ne sen tuhat
säädöstä oikeasti ja viranomaisten mielestä
oikein, vaan pakko on kirjata asiat niin, kun
valvojat haluavat, jotta välttyisi sanktioilta”.

Tämä lainaus oli Weberin byrokratiateoriasta ja
näinhän tämä maatalouden ympärillä pyörivä
virkakoneisto Suomessa pääsääntöisesti valitettavasti toimii. Tehokkuudesta voisi toki esittää
toisenkin mielipiteen, sillä pelkästään MAVI:n
investointi- ja hanketukijärjestelmä Hyrrän viiveet ovat aiheuttaneet erään arvion mukaan yli
300 miljoonan tappion kansantalouteemme.
Puhumattakaan viljelijätukijärjestelmän muista
viiveistä ja viljelijöiden maksatusten viipymisistä.

Tällä hetkellä viljelijöitä piinaava byrokratia on
pahimmillaan puhdasta mielivaltaa, jolla on
tuhottu ja tuhotaan edelleen monien viljelijöiden
työmotivaatio, talous ja terveys. 33 metriä pitkä
lomakkeiden pyykkinaru saattaa naurattaa asiaa
tuntematonta, mutta viljelijöitä se ei naurata. On
hyvä, että hallitus on käynnistänyt byrokratian
purkutalkoot, mutta suuremman pohdinnan aihe
on, korjaantuuko järjestelmä enää pienellä viilauksella? Minun vastaukseni on, että ei korjaannu.
Jotta tästä viljelijät hulluuden ja konkurssin
partaalle ajavasta byrokratiasta päästään eroon,
tulisi miettiä koko järjestelmän uudistamista
tyyliin puolet pois ja loput uusiksi.

Juuri valmistunut hallintotieteiden kandidaatti
Maija Pispa toteaa puolestaan päättötyössään
seuraavaa;
- Nykyisissä maataloustukien täydentävien ehtojen valvontamenetelmissä ongelmia on sekä
hyvän hallinnon vaatimuksen että suhteellisuusperiaatteen toteutumisen kannalta. Valvonnassa
tarkastetaan monen yksityiskohdan osalta tällä
hetkellä sitä, osaako viljelijä lukea ohjeita ja
tehdä kirjanpitomerkintöjä. Ainoastaan kirjanpitoa pitävä viljelijä tietää, onko asia todellisuudessa niin kuin se on kirjattu. Kuitenkin, jos
kirjanpidosta puuttuu merkintä, siitä määrätään
seuraamus. Käytännössä järjestelmä siis kannustaa toimimaan niin, että kirjanpidosta ei löydy
seuraamuksia aiheuttavia puutteita tai ristiriitoja
eikä niin, että kirjanpidossa asiat olisi merkitty
siten kuin ne tosiasiassa ovat. Järjestelmä ei
kannusta toimimaan maatalouspolitiikan, joskus
hyviäkin tavoitteita edistävällä tavalla, vaan
tavalla, jolla tuensaaja välttyy seuraamuksilta.
Asia on ongelmallinen ensinnäkin sen vuoksi,
että epätarkoituksenmukaiset kirjanpitovaatimukset kuormittavat turhaan viljelijöitä. Toisaalta asia on myös yhteiskunnallisesti ongelmallinen, koska epätarkoituksenmukainen hallinto aiheuttaa turhia
kustannuksia ja heikentää järjestelmän ja
hallinnon uskottavuutta.

Ruokaturvallisuus ja eettisyys ovat viime viikkoina nousseet keskusteluun Thaimaalaisen
nokattoman broilerin myötä. On hyvä, että myös
suurissa ketjuravintoloissa herättiin asialle ja
thaimaalainen broileri luvattiin välittömästi
vaihtaa kotimaiseen, ihan heti sen jälkeen kun
Finnwatch julkaisi tiedon thaimaalaisten broileritehtaiden karuista työolosuhteista.
Vaan se kun ei mahdu edelleenkään järkeeni, että
Suomessa, jossa meillä on tutkitusti puhtaat,
eettisesti tuotetut elintarvikkeet, meidän oma
osuuskunnallinen toimijamme S-ryhmä jatkaa
edelleen halpuuttamiskampanjaansa, jolla se
surutta polkee suomalaisen elintarvikeketjun
laatutyötä ja ammattitaitoa maan alle sen kun
ehtii halvan hinnan kiilto silmissään. Vaikka

Tätä Maijan havaintoa tukee myös erään
viljelijän toteamus, joka huokasi näin
”Voitko kuvitella, miltä tuntuu houkutella
jälkikasvuaan sellaiseen ammattiin, jossa
pärjää ainoastaan valehtelemalla ja joutuu
elämään jatkuvassa syyllisyydessä ja omia
arvojaan vastaan. On mahdotonta, että
9

MTK on käynyt keskusteluja S-ryhmän johdon
kanssa, tunne on, että valitsemaanne numeroon
ei juuri nyt saada yhteyttä, yrittäkää hetken kuluttua uudelleen.

hallinnon tehtäviä ja uudistuksia. Iso kysymys
on, halutaanko koko maa pitää asuttuna ja elinkelpoisena, vai jatkuuko maassamme keskittävä
politiikka ja toimintatapa.

Siksipä onkin hyvä asia, että viljelijät ja meidän
omat yrityksemme, kuten Valio ovat entistä
aktiivisemmin lähteneet hakemaan uusia markkinoita ja etsimään uusia markkinatapoja. Digitalisaatio tulee myös tälle alalle ja se tarjoaa etenkin keskusseutujen läheisyydessä uusia markkinakanavia tuottajalta suoraan kuluttajille. Uusia
avauksia on tehty myös viljan viennissä, jossa

Suomalaisella maataloudella ja maaseudun asukkailla on tärkeä merkitys myös huoltovarmuuden
kannalta, ja tämä on syytä kaikkien muistaa
etenkin näinä epävarmoina aikoina. Jotta voimme varmistua siitä, että meillä on omaa elintarviketuotantoa tulevaisuudessa, sen pitää olla taloudellisesti kannattavaa. Tällä hetkellä näin ei ole.
Tästä maatilojen ahdingosta kertoo myös se, että
yhä useampi maatila lopettaa toimintansa, joko
omasta tai pankin tahdosta. Etenkin karjatilat
ovat viime aikoina kertoneet yhä useammin
luopuvansa tuotannosta. Mikäli epävarmuus
maailmalla edelleen lisääntyy, en tiedä yhtään
maata jolla ei olisi syytä olla huolissaan myös
turvallisuuspolitiikasta ja huoltovarmuudesta,
niin myös Suomen. Tämän vuoksi nyt viimeistään tulee jokaisen tahon ryhtyä toimiin sen
puolesta, että suomalaisen maatalouden kannattavuus saadaan käännettyä sellaiseksi, että tuotantoa voidaan jatkaa ja turvata elintarvikkeiden
saatavuus myös silloin, kun hätä on vielä nykyistä suurempi. Toivottavasti sellaista aikaa ei
kuitenkaan tule.

haetaan markkinoita Kiinasta. Samoin maitotuotteiden ja myös lihan osalta tähdätään ulkomaille
ja nimenomaan laadulla. Välillä pohtii, että onko
pitkällä aikavälillä nähtävissä, että ulkomailla
ymmärretään meidän puhtaiden elintarvikkeiden
laatu ja niistä ollaan valmiita maksamaan korkeampaa hintaa, samaan aikaan kun meillä sen kun
halpuutetaan ulkomaiset alhaisimmilla eettisillä
ja laadullisilla kriteereillä tuotetut elintarvikkeet
ruokapöytiimme.

MTK järjestönä on tärkeä viljelijöiden ja metsänomistajien edunvalvoja. Olen ollut etuoikeutettu saadessani toimia MTK-Pirkanmaan puheenjohtajana nämä seitsemän vuotta. On kuitenkin niin, että aika aikaa kutakin ja myös järjestön ja siinä toimivien henkilöiden pitää uudistua. MTK järjestönä on niin tehnytkin. Olen
osaltani tehnyt rehellisesti sanoen vaikean, mutta
toisaalta helpottavan päätöksen siitä, että en ole

Eurooppa, Suomi ja sen myötä myös suomalainen maaseutu ja maatalousyrittäjyys ovat ennennäkemättömässä murroksessa. Vuoden sisällä
pakolaisasia on noussut jokaisen tietoisuuteen
koko Euroopassa. Myös säiden ääri-ilmiöt ovat
lisääntyneet, kuten muutaman viikon takaiset
myrskyt ja niiden mukanaan tuomat pitkiksi
venyneet sähkökatkot osoittivat.
Suomen talous jatkaa kyntämistään yhä syvemmällä, eikä yhteiskuntasopimuksen kivinen tie ja
lopulta polulle kompastumien tätä talouden
ahdinkoa helpota. Sote-sopimus kuitenkin saatiin
aikaiseksi ja siihen liimattiin myös muita alue10

enää käytettävissä MTK-Pirkanmaan johtokuntaan ja puheenjohtajaksi. Nämä vuodet ovat
olleet minulle tärkeitä ja antoisia ja haluan tässä
lämpimästi kiittää teitä kaikkia siitä yhteistyöstä,
jota olen saanut teidän kanssanne tehdä. Erityisesti haluan kiittää Visaa, Päiviä ja Jaakkoa, on
ollut ilo tehdä töitä teidän kanssanne. Pirkanmaalaiset viljelijät voivat olla hyvillä mielin siitä,
että liitossa on teidänlaiset työntekijät. Ja tulevalle, puheenjohtajalle toivotan jo tässä vaiheessa
onnea ja menestystä uuteen tehtävään mitä mielenkiintoisimpaan, mutta kieltämättä haastavaan
tehtävään.
Näillä sanoilla avaan MTK-Pirkanmaan
syyskokouksen.

pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi Keskimaa
ja Jussi Pälä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki
Pietilä ja Maija Pispa. Kokouksessa oli paikalla
107 osallistujaa. Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä Maija Pispa esitteli
1.1.2016 alkavan Varavoimaa farmarille II –
hankkeen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
vuodelle 2016 liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua
oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.

Kokouksen alussa jaettiin MTK:n ansiomerkit
Kultainen ansiomerkki
Antti Rahkonen
Lauri Tanni

Juupajoki
Vesilahti

Ansiomerkki
Jyrki Ahola
Juha Anttila
Jani Hevonoja
Timo Kangaspusu
Jukka Kittilä
Juha Knuutila
Tiina Linnainmaa
Päivi Niemi
Tero Pihkala
Lauri Saukko
Antti Sorri
Kimmo Yläjärvi
Marjatta Ylönen

Luopioinen
Vilppula
Viiala
Ruovesi
Pälkäne
Lempäälä
Hämeenkyrö
Juupajoki
Aitolahti
Hämeenkyrö
Tottijärvi
Pohjaslahti
Längelmäki

Ehdokkaat puheenjohtajan vaalissa:
Jukka Niittyoja, Heikki Nätkin ja Harri Penttilä
Vaalissa annettiin ääniä yhteensä 91 ja äänet
jakautuivat seuraavasti:
Jukka Niittyoja
52
Heikki Nätkin
12
Harri Penttilä
27
Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Niittyoja.

Merkinsaajien kiitospuheen piti Antti Rahkonen.
Varapuheenjohtajan vaalissa ehdolla olivat
Sirkku Mäkelä ja Heikki Nätkin
varapuheenjohtajan vaalissa yhteensä ääniä
annettiin 86, äänet jakautuivat seuraavasti:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti
Rahkonen, sihteeriksi kutsuttiin Päivi Fallström

Sirkku Mäkelä
62
Heikki Nätkin
24
Varapuheenjohtajaksi valittiin Sirkku Mäkelä.
Johtokunnan jäsenten valinta kaudelle 2016 –
2018, erovuorossa Hannu Karppila, Mika Nieminen, Heikki Nätkin ja Heidi Tanhua.
Mika Nieminen ja Heikki Nätkin valittiin uudelleen. Äänestyksen jälkeen johtokuntaan valittiin
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Anu Maarit Välikoski uutena ja Hannu Karppila
uudelleen.

ongelmia tukimahdollisuuksien toimeenpanossa.
Suomi kuitenkin onnistui melko hyvin.
– Syksyn kriisipaketti rahoitettiin nyt viimeisen
kerran maidontuottajilta kerätyillä kiintiösakkomaksuilla. Jatkossa maataloudelta itseltään kerättyjä varoja ei ole enää käytettävissä ja kriisitoimenpiteet pitää leikata muista budjettivaroista.
Koska tukivaroja on entistä vähemmän jaossa, on
komissio selkeästi viestittänyt, että päähuomio
on nyt tuottajien markkinavoiman parantamisessa. Yhteistyöllä viljelijät voivat vaikuttaa niin
tuotantopanosten hintaan kuin tuotteidensa hintaan markkinoilla.
– Markkina-arvon parantamiseen on tarjolla
laadullista erilaistamista maaseutuohjelman
kautta tai aktiivisella kauppapolitiikalla vienninedistämistoimin ja menekinedistämisvaroin.
– Euroopan komission puheenjohtaja JeanClaude Juncker puhui syksyllä parlamentissa.
Hän kiinnitti huomiota ruokamarkkinoiden
ongelmaan ja siihen, että maitolitra on halvempi
kuin vesilitra. Juncker myös kannusti kansallisia
kilpailuviranomaisia miettimään markkinoiden
rakenteita. Hänen mielestään markkinoiden
oligopolistisia rakenteita pitäisi purkaa.

MTK:n valtuuskunnan valinnat kaudelle 2016 2017
Erovuorossa olivat valtuuskunnan jäsen Jukka
Niittyoja
ja
varajäsen
Heikki
Nätkin
Niittyoja tuli valituksi puheenjohtajaksi ja on
siten valtuuskunnan jäsen. Valtuuskuntaan valittiin Jani Hevonoja. Valtuuskunnan varajäseniksi
valittiin Jukka Niittyojan varalle Sirkku Mäkelä

– EU:ssa monet tahot ovat nyt aktivoituneet.
Parlamentissa maatalousvaliokuntaa kannustetaan esittämään komissiolle lainsäädäntöä epäoikeudenmukaisten kauppatapojen torjumiseksi.
Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnassa
on valmisteilla raportti, jossa todetaan, että
vapaaehtoisilla menettelyillä ei saada tuloksia.
Tarvitaan myös lainsäädännöllistä tukea, jotta
muutos saadaan aikaan. Nyt myös komissaari
Hogan on kokoamassa omaa työryhmää ja valmistelemassa raporttia ensi vuoden alkuun.
Suomessa on kokeiltu vapaaehtoista mallia

ja Tiina Linnainmaan varalle valittiin Heikki
Nätkin Jani Hevonojan varalle valittiin Sami
Joutsela.
Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Kirsti
Kylänlahti ja Sauli Brander Kangasalta sekä
Mervi Kaukoranta (HTM) Tampereelta tilintarkastajaksi valittiin uudelleen. Varalle valittiin
uudelleen Erkki Taulaniemi Tampereen Teiskosta ja Tarmo Männistö (HTM) Tilintarkastustoimisto Tarmo Männistö ky:stä.
Kokousesitelmän piti johtaja Juha Ruippo,
MTK:sta
– EU:ssa budjettipaineet ovat kovat ja paine
kohdistuu myös jatkossa maatalouden tukijärjestelmiin. Brysselissä huomio on kiinnitetty viljelijöiden mahdollisuuksiin verkostoitua ja markkinoida tuotteitaan yhdessä. Näin viljelijät voivat
saada paremman hinnan tuotteilleen ja mahdollisuuden kilpailuttaa tuotantopanosten toimittajia
tehokkaammin. Työvälineitä ovat tuottajaorganisaatiot, laatumerkit, menekinedistäminen ja
ruokaketjun parempi yhteistyö.
– Viime syksynä komissio kokosi kriisitukipaketin ennätysvauhdilla. Jäsenmailla on ollut suuria
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ongelmien ratkaisemiseksi huonoin tuloksin.
– Pelkästään syyllisiä tuomitsemalla yhteisiin
asioihin ei voida pureutua. Tarvitaan laajaa
yhteistyötä kotimaisen tarjonnan turvaamiseksi
kuluttajille. EU:ssa on malleja myös vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Komissio on myös valmistelemassa lainsäädäntöä yhteistyön tukemiseksi.
Maakuntajohtaja Esa Halmeen alustus
Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme toivoi,
että maakunnallisille itsehallintoalueille siirrettäisiin mahdollisimman paljon valtaa liikenneasioissa ja luonnonvarapolitiikan toimeenpanossa.
– Itsehallintoalueen rakennetta on helpoin ymmärtää kun ajatellaan, että olisi 18 uutta kuntaa,
joilla on oma talous, vaali ja toimivalta eikä sitä
ei omista kukaan. Itsehallintoalueen tehtäviä
olisivat sote-palvelut, pelastustoimi, maakuntaliiton tehtävät ELY:n tehtävät jne. Päätöksenteon
siirtyminen keskushallinnolta itsehallinnolle olisi
luontevampaa. Itsehallintoalue päättäisi myös
itse omista luonnonvaroista ja alkutuotannosta,
liikennepolitiikasta mm. alempi tieverkko ja
valtatieverkko. Metsäpuolen osia; biotalouden
osia jne.
– Meillä on Euroopan keksitetyin keskushallinto.
On saatava itsehallintoalueille alueen päätettäväksi omat asiat
– Maakuntakaava on saatu paljon lausuntoja
luonnoksesta. Maaseutu on merkitty maaseuduksi ja se on mielletty hyvin, rajoituksia ei ole tuotu
lisää. Tällä kaudella kaava saadaan toivottavasti
valmiiksi. Tämä on todennäköisesti viimeinen
tämänmoinen maakuntakaava. Kaava täytyy
tehdä olemassa olevien faktojen mukaan eikä
tieteellisin perustein, niin kuin nyt tehdään.
Maaseudun kannalta kaava näyttää menevän
hyvin, muutamia kipupisteitä on ja niitä väännetään. Vuoropuhelu MTK:n kanssa on toiminut
hyvin.
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Tiedotus ja viestintä
Toimintavuonna liiton sekä tukikoulutushankkeen tiedotus ja viestintä on hoidettu pääasiassa
sähköisesti. Jäsentiedotteita kaikille jäsenille lähetettiin sähköpostilla kolmen/neljän viikon
välein. Yhteistyökumppaneiden tiedotusta on pyritty välittämään mahdollisuuksien mukaan
jäsensähköposteissa. Viestinnässä pyrittiin lähinnä ajankohtaisuuteen sekä lähiajan tapahtumista tiedottamiseen. Tuottajayhdistykset ovat käyttäneet ahkerasti liiton tekstiviestin lähetyspalvelua.
Järjestössä on käytössä Lync- viestintäjärjestelmä. Lync on pikaviestin- ja videokonferenssijärjestelmä,
jonka avulla puhelut ja videoneuvottelut voidaan hoitaa omalta työpisteeltä verkossa. Lynciä on käytetty
ahkerasti liittojen välisissä palavereissa sekä toiminnanjohtajien palavereissa lähes viikoittain. Mm. jäsenrekisterin kehittämispalavereissa on myös oltu lyncin kautta mukana.

Tiedotusvälineinä käytettiin sähköpostia, www-sivuja, Twitteriä ja liiton sekä Maaseutunuorten Facebook-sivuja sekä tekstiviestitiedotusta. Liiton Facebook sivuilla on yli 200 tykkääjää. Liiton Facebooksivuja voi myös käydä lukemassa, vaikka ei itse ole yhteisön jäsen. Facebook tavoittaa helposti satoja
netin käytättäjiä ja on näin ollen tehokas ja nopea tiedotuskanava.
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 johtokunnan sisäiseen tiedonvälitykseen perustettiin heti alkuvuodesta Whatsapp-ryhmä sekä suljettu Facebook-ryhmä. Näiden ryhmien kautta johtokunta pitää yhteyttä kiireellisten asioiden hoidossa.
Liiton toimihenkilöt pitivät yhdistysten kevät- ja syyskokouksissa ajankohtaiskatsauksen. Maaseudun
Tulevaisuudessa ilmoitettiin yhdistysten ja liiton kokoukset sekä tärkeimmät koulutus- ym. tapahtumat.
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Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
kuusi (6) kertaa, Päätöksiä kertyi yhteensä 76
pöytäkirjapykälää.

Esiteltiin suunnitellun tukikoulutushankkeen
hankebudjetti sekä koulutuskierroksen ohjelma.
Päätettiin jatkaa valmistelua ja hoidetaan koulutuskierros hankkeen voimin. Koulutuskierroksella ei voida kerätä pääsymaksua, koska toteutetaan julkisella rahalla. Päätettiin. että: jatkossa
pidetään kiinni siitä, että puhtaasti MTK:n tilaisuudet ovat vain jäsenille maksuttomia.

15.2. Atrian maja
Atria oli kutsunut johtokunnan vieraakseen ja
aluksi kuultiin Reijo Flinckin lihateollisuuden
ajankohtaiskatsaus sekä Atrian ja Itikka osuuskunnaan kuulumisia.

Varavoimaa Farmarille-hankkeen aloittamisesta
ja käytännön järjestelyistä päätettiin, että lähdetään toimiin vasta sitten, kun hankepäätös on
saatu. Ja päätettiin myös, että lähdetään mukaan
tuensiirtosopimuksella. Jatketaan valmistelua ja
tarkennetaan budjettia ja suunnitelmaa. Merikoski esitteli uuden yhteistyökumppanin. Hyväksyttiin uuden yhteistyölakiaisaintoimisto Temponyhteistyö. Johtokunta päätti keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittää ja tukea Heidi Tanhuan
pyrkimystä MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajaksi.
15.6. LähiTapiola, Tampere
Keskusteltiin hallitusohjelmasta ja todettiin mm.
että ELY-keskusten valitusoikeuden rajoittaminen kaavapäätöksiin on tervetullut. Ollaan samassa sellainen laki, että Pirkanmaallekin saa
rakentaa. Aluehallintouudistus on iso uudistus ja
se tulee vaikuttamaan yhdistysten ja liiton toimintaan. Keskusteltiin mahdollisista 20 miljoonan euron lomitusleikkauksista. Meneillään
olevasta järjestön valiokuntauudistuksesta kaipailtiin tietoja. Siirrettiin Kasvukausi-hanke
lopullisesti historiaan toteamalla lopputoimet ja
rahoituksen lopullinen tilanne. Esiteltiin Tukikoulutus 2015 koulutushanke sekä todettiin, että
”lump sum” eli kertakorvaussumma on vireillä
Hyrrässä. Esiteltiin Varavoimaa Farmarille II hankkeen budjettia. Keskusteltiin olisiko ehdollinen rekrytointi järkevää rahoituspäätökseen
asti. Keskusteltiin uudesta TOPI- tiedonvälityshankkeesta ja johtokunta oli ”kevyemmän”
hankemallin kannalla. Päätettiin jatkaa hankesuunnittelua ja valmistelua.

Nimettiin tilien tarkkailijat ja valittiin edustajat
eri yhteisöihin ja yhteisvaliokuntiin. Käytiin läpi
valiokuntien kuulumisia. Nimettiin jäsenet työvaliokuntaan ja käsiteltiin johtokunnan tulevaisuusseminaarin aiheita. Johtokunnan strategiatyössä pohdittiin mm. miten voidaan tehostaa
johtokunnan sisäistä tiedotusta. Päätettiin, että
pidetään lyhyitä etäkatsauksia valiokuntien kokousten jälkeen silloin, kun on aihetta. Päätettiin
perustaa johtokunnan sisäinen FB-ryhmä. Mietittiin millaista hanketoimintaa liitossa voisi tulevina vuosi olla ja miten Kasvukausi-hankkeen
kokemuksia käytetään hyväksi. Anna-Liisa
Knuuti MTK:sta oli strategiatyön vetäjänä.
6.3. Murikka-opisto, Tampereen Teisko
Esiteltiin ja allekirjoitettiin vuoden 2014 tilinpäätös. Keskusteltiin tukihenkilötoiminnasta ja
kirjanpidon kuluista. Päätettiin kilpailuttaa kirjanpito. Keskusteltiin jäsenmaksujen saannosta.
Jäsenmaksujen nostoon ei liene tänä vuonna
mahdollisuutta haastavan taloustilanteen vuoksi.
Mitä vastataan, kun jäsen kysyy, miksi maksaa 2
kertaa metsästä. Päätettiin, että edellisten vuosien
tapaan, ei tehdä painettua vuosikertomusta.
Ladataan vuosikertomus nettiin sähköisenä.

Juha Kuismalta on pyydetty tarjousta liiton historiikin kirjoittamiseen. Tarjous koskee 300sivuisen historiikin kirjoitusta, joka olisi valmis
noin 1.6.2017 (liitto täyttä 100 vuotta 23.8.2017
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100 v.) Päätettiin, että kirja tehdään ja historiikki
tilataan Juha Kuismalta.

Esiteltiin talousarvio ja käytiin vilkasta keskustelua jäsenmakuista. Päätettiin, että yhdistyksiltä
kerättävää kokonaisjäsenmaksusummaa ei koroteta. Pieniä yhdistysten välisiä muutoksia tulee
verotettavan maataloustulon mukaan.
Päätettiin hakea TOPI-hanketta.

21.10. Maa- ja Metsätalo, Tampere
Käsiteltiin MTK-Hämeenkyrön johtokunnan
lähettämän kirjelmä. Viljelijöiden taloudellinen
tilanne on vaikea, eikä MTK järjestönä ole tarpeeksi jäsenten mielestä reagoinut. Keskusteltiin
mm. Mavin tukien liikkeelle saamisesta ja nitraattidirektiivin korjaantumisesta. Keskusteltiin
viljelijöiden ahdingosta, kun eletään kaikkien
aikojen surkeinta vuotta. Melalla mm. ahdinko
näkyy niin, että maksuajat alkaa venyä. Lomitusleikkauksia on tulossa. Lomitusleikkausta vastustavia lausuntoja meni ministeriöön valtavasti.
Lisäksi pirkanmaalainen lähetystö kävi ministeri
Rehulan puheilla viestillä, että jo aiemmin tehdyt
säästöt ja leikkaukset on huomioitava. Keskusteltiin Afrikkalaisesta sikarutosta. Mitä tapahtuu,
jos sikarutto rantautuu Suomeen? Päätettiin
haastaa Evira pitämään ”sotaharjoitus” Sikaruton
torjunnasta. Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Keskusteltiin suosituista REKOruokapiireistä ja todettiin, että kannustetaan
tuottajia piirien toimintaan.

11.11. Technopolis, Tampere Johtokunta kokoontui Keskon vieraana Tampereella.
Keskusteltiin uuden ympäristökorvauksen rahamenekistä. Suojavyöhykenurmien ja kerääjän
kasvin korvausta on haettu moninkertaisesti
arvioon verrattuna. Lomitusesitys keräsi 104
lausuntoa ja se myös merkki siitä on, että asioihin puuttumisella on merkitystä. STM on ymmärtänyt, että luopumisia on tulossa niin paljon,
että luontaisen poistuman kautta 15 miljoonaa
euroa säästyy jo pelkästään tästä syystä. Näyttää
siltä, että viljan viljelijöiltä poistuu sijaisapukorvaus sekä MTK:n kokouksiin ei jatkossa saa
sijaisapua.
Keskusteltiin valiokuntauudistuksesta. Valtuuskunta tekee päätöksen johtokunnan esityksestä.
Tällä hetkellä 1 prioriteetti, että valiokuntien
lukumäärää vähennetään. Keskusteltiin jäsenmaksutilanteesta ja päätettiin auttaa yhdistyksiä
rästien karhuamisessa.
Päätettiin rekrytoida
hankepäälliköksi Pirkanmaan puolelle Varavoimaa Farmarille II –hankkeeseen Maija Pispa
1.1.2016 alkaen.

Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, ettei
muuteta puheenjohtajien palkkioita ensi vuodelle. Vaikka nyt olisi hyvä hetki nostaa palkkioita
kun pj. vaihtuu ja työmäärä kasvaa koko ajan.
Katsotaan asia uudelleen, jos MTK:n luottamustehtäviin ei enää saa sijaisapua ja lomitus muuttuisi kokonaan maksulliseksi. Esitetään kokoukselle, että palkkiot pidetään ennallaan. Keskustelu rästeistä, yhdistyksiä pitää kannustaa perintäkirjeen lähettämiseen.

2.12. MTK:n kokoustiloissa Simonkadulla
keskusteltiin viime aikojen tosi pitkistä sähkökatkoista ja kuinka niihin voitaisiin paremmin
valmistautua sekä ruokahuollon valmiusharjoituksesta. Miten käy ja miten
toimitaan, jos tulee koko valtakunnan
laajuinen sähkökatkos. Huomio oli, että
kun sähkö katkeaa, niin mikään muu ei
toimi kuin maatalous. Liittojen puheenjohtajat olivat tavanneet K- ja S-ryhmien
johtajat. Vaikka S-ryhmän halpuuttamiskampanja onkin vastenmielinen, niin
keskusteluyhteys on silti pidettävä molempiin suuntiin. Molempien Hallinnon
suuntaan on myös otettava tiiviimpi
keskusteluyhteys. Ankaran vastuu poistuminen teollisuudelta ei käy mitenkään
MTK:lle! Pahimmillaan se, se romuttaisi
koko suomalaisen puhtaan ja turvallisen
ruoantuotannon.
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Varavoimaa Farmarille II –hankkeen tuensiirtosopimus hyväksyttiin. Päätettiin lähteä mukaan
yrityskylään. Esiteltiin taloushallintopalveluiden
tarjoukset joista oli saatu kolmelta tilitoimistolta. Päätettiin pysyä ProTaloudessa, koska sen
tarjous oli halvin, jatketaan sopimusta esim. 2
vuodeksi. Esiteltiin valtuuskunnan lanseeraama
yhdistysten kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä
ei ole tasapuolinen. Kannustinvälineitä ei ole jo
nyt aktiivisesti toimiville yhdistyksille. Kokouksen jälkeen tapaaminen pirkanmaalaisten kansaedustajien kanssa.

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

Osallistuminen johtokunnan kokouksiin:
Heidi Tanhua
6x
Jukka Niittyoja
5x
Mika Hirvijoki
5x
Tiina Jokela
6x
Sami Joutsela
5x
Hannu Karppila
6x
Jussi Vilo
6x
Sirkku Mäkelä
6x
Mika Nieminen
6x
Heikki Nätkin
6x
Heikki Salomaa
3x
Riku-Sippo Uotila
4x
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Valiokuntien ja työryhmien kokoukset
van kustannuksista. Viljavan kulut ovat vähintään 10 euroa/tonnia.
12.11. Maatalous museo Sarkassa Loimaalla
Käytiin läpi aleen satokatsaus. Porin ja Pirkanmaan alueella korjattiin hyvä sato, vaikka vuosi
oli myöhäinen. Alavilla alueilla kasvustot kärsivät märkyydestä. Turun ympäristössä ja VakkaSuomessa korjattiin myös hyvä sato, kerrankin
kosteutta riitti sadon muodostukseen. Myös AlaSatakunnassa sato oli hyvä. Koko alueella kylvöjä ja sadonkorjuuta tehtiin useamman kuukauden
aikana. Turusta itään, jo Paattisilta alkaen märkyys verotti satoa paljon, kasvustot kärsivät.
Pahimpia märkyydestä kärsiviä alueita oli Liedon, Marttilan, Tarvasjoen, Auran, Salon ja
Someron alue, missä satovahingot olivat merkittävät. Koko maassa ongelmana oli vuoden myöhäisyys, kun kylvöjä tehtiin huhti-kesäkuussa ja
lämpösummaa alkoi kertyä vasta elokuussa.
Onneksi elo-, syys- ja lokakuu olivat poutaisia ja
lämpösummaa kertyi niin paljon, että vilja saatiin
korjattua. Päätettiin lähettää kirjelmä MMM:öön
viljan vientikulujen laskemiseksi.
Lakimies Marica Twerin, MTK:sta kertoi, miten
Kilpailuoikeus ja sopimusoikeus vaikuttavat
maatilayrittäjän toimintaan.
Projektipäällikkö Jukka Peltola, MTK:sta kertoi
MTK:n suunnitelmista, miten viljan kauppapaikan rakentaminen ja käynnistäminen etenevät.
Lisäksi osallistutaan Team Finlandin vienninedistämistapahtumiin.

Liiton työvaliokunta
Työvaliokunta on johtokunnan työrukkanen
tavallista enemmän valmistelua vaativiin asioihin. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden
aikana yhden kerran. Elokuun kokouksessa
käsiteltiin mm. MTK:n taloustyöryhmän esitystä, jäsenmaksutilannetta sekä määrävuosimuistamisia.
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
tuottajaliittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat ovat muodostaneet alueellisen yhteistyöelimen, jonka kokoontuu tarvittaessa.
Liittojen puheenjohtajakokoukset
Liiton puheenjohtaja Tanhua on osallistunut
järjestettyihin pj-kokouksiin. Yhteensä kokouksia järjestettiin kuusi kappaletta. Osaan kokouksia oli liittojen toiminnanjohtajilla mahdollisuus
osallistua.
Yhteistoiminta-alueen viljavaliokunta kokoontui kaksi kertaa. 18.6. Apetitin tiloissa Säkylässä Avena Nordic Grainin vieraana. Kaija Viljanen esitteli Avena Nordic Grain Oy:n toimintaa
ja piti viljmarkkinakatsauksen. Inkooseen on
tulossa uusi satamavarasto ja se tulee auttamaan
viljan viennissä jo syksyllä 2015. Inkoossa laivaukset ym. sujuvat hyvin, Naantalin satama sen
sijaan on ollut tukkoinen. Max Schulman kävi
läpi vielä viljataseita. Tarvittaisiin pari vuotta
tasaisempaa aikaa, jotta varastotilanne tulisi
viljelijöiden kannalta suotuisammaksi. Sitten
olisi parempi neuvotella uusista järjestelmistä,
millä tasetta maan sisällä pystyisi hallitsemaan.
Sihteeri kertoi lyhyesti valiokuntauudistuksesta.
Tuotantokohtaiset valiokunnat ehdotetaan edelleen säilytettävän ja jaostoja voi valiokunta
perustaa tarpeen mukaan. Tuotantokohtaisia
valiokuntia olisivat: peltokasvit, erikoiskasvit ja
avomaan puutarhatuotanto, liha sekä maito,
yhteensä neljä. Horisontaalisia valiokuntia olisi
viisi. Valiokuntien työskentelytapaa tullaan
uudistamaan, sähköisiä apuvälineitä hyödynnetään nykyistä paremmin.

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. Elokuussa kokoonnuttiin Huittisissa Vammalan tuottajayhdistyksen saunalla.
Ympäristö ja maapolitiikka sekä ilmasto- ja
energia
Ympäristö ja maapoliittinen valiokunta järjestäytyi helmikuussa. Tomi Muotiala valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 ja hän
edustaa tätä valinta-aluetta MTK:n ympäristö- ja
maapoliittisessa valiokunnassa. Kokouksen

Valiokunta päätti lähettää kirjelmän Maa- ja
metsätalousministerille väylämaksuista ja Vilja-
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jälkeen tutustuimme Energiateollisuus ry:n toimintaan ja heidän keskeisiin linjauksiin.

villisiassa. MTK on perustanut ASF tiimin, jossa
edustajat liitoista joissa yli 100 sikatilaa. Juha
Lappalainen kertoi kriisituesta. Valiokunta laati
tästäkin kokouksesta kannanoton.

Toimintavuonna oli varsinaisia ympäristö- ja
maapolitiikan asioita seuraavasti: Pirkanmaan
maakuntakaavan luonnosvaihe valmistui. MTKPirkanmaa on seurannut kaavatyön edistymistä,
kaavatyön yhteydessä selvitettiin mm. Pirkanmaan hyvät ja yhtenäiset peltoaukeat sekä kasvuvyöhykkeen maaseuturakentamisen edellytyksiä. Liiton edustajat ovat olleet mukana tässä
valmistelussa.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Antero
Kaappa Satakunnasta. Valiokunnan sihteerinä
toimii järjestökonsulentti Matti Rehula MTKSatakunnasta.

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen maitovaliokunnat kokoontuivat yhteiskokouksissa kaksi
(2) kertaa. 22.4. MTK:n kokoustiloissa Simonkadulla keskusteltiin maatalouspolitiikan uudistuksesta, kiristyneistä maitomarkkinoista, kiintiöjärjestelmän poistumisesta, Venäjän vientipakotteista ja lomituksen muutoksista. Maitotilojen
maksuvalmius on edellä mainittujen asioiden
vuoksi vaarassa heikentyä merkittävästi, jollei
eläinpalkkioita makseta ajallaan. Maitoasiamies
Ilkka Pohjamon esimerkkilaskelman mukaan 50
lehmän maitotilalla jäi vieraan pääoman hoitoon
vuonna 2014 73000€ ja vuonna 2015 vastaavasti
vain 7000€. Keskustelun pohjalta päätettiin laatia
kannanotto, jossa keskeisenä asiana lypsylehmäpalkkion maksatuksen aikaistaminen ennakon
avulla.

MTK:n ympäristö- ja maankäyttöryhmä on 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. 2.6.
Villa Sofiassa Tampereella pidetyssä kokouksessa tutustuttiin Siipikarjaliiton toimintaan ja
keskusteltiin eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta ja TTIP-sopimuksesta. Jukka Markkanen
kävi suullisesti läpi lihamarkkinatilannetta.
Paikalla kokouksessa oli myös siipikarjaliiton
toiminnanjohtaja Hanna Hamina. Kokouksen
sisällöstä valiokunta laati kannanoton ja lausunnon MTK:n johtokunnalle.

16.9. MTK:n kokoustiloissa Simonkadulla
käsiteltiin maitomarkkinoiden vaikeaa markkinatilannetta Euroopassa. Brysselissä järjestettiin
suuri mielenosoitus, jonka tuloksena komissio
lupasi 500 milj. € maitosektorille jaettavaksi
jäsenmaiden välillä. Tämän lisäksi myös ennakkomaksuprosentteja korotettiin syksyllä maksettavista tuista. Toimet todettiin tervetulleiksi,
mutta riittämättömiksi, ottaen huomioon sen ettei
kiintiöiden poistamiselle olisi huonompaa ajankohtaa voinut valita. Euroopassa tuottajahinnat
ovat laskeneet vauhdilla ja maailmanmarkkinoilla voin ja maitojauheen hinnat ovat sukeltaneet
edelleen. Kriisille ei ole nähtävissä loppua vielä
pitkään aikaan. Kansallisissa asioissa lomituksen
kohtalo puhutti paljon. Järjestö tekee vielä kaikkensa saadakseen muutoksia lomitukseen kohdistuviin leikkauksiin. Keskusteltiin myös mahdollisesti käyttöön otettavista rahoitusinstrumenteista ja valtion takaamista vakauttamislainoista.
Mikään rahoitusjärjestely ei poista kriisiä, joten
niiden käyttöönotosta ja avusta tilatasolla ei ole
varmuutta.

12.11. Helsingissä Simonkadulla pidetyssä
kokouksessa Jukka Rantala kävi omassa puheenvuorossaan läpi sianlihantuotannon ja kulutuksen
barometrejä. Sikatilojen lukumäärä on laskenut
2000-luvulla 4600 tilasta reiluun tuhanteen.
Kaikki kulutus- ja tuotantoennusteet näyttävät
hyviltä, mutta ketjulta puuttuu raha. Euroopassa
on hävitty keskustelut eläinaktivistien kanssa,
joka näkyy kulutusennusteissa. Eu-tukien sanktiokäytännöt jäsenmaiden kesken ovat hyvin
erilaiset, koska rekisterit eri maissa ja niiden
sisällä on hyvin erilaiset. Suomen sanktiokäytäntö kummastuttaa jopa meidän omaa hallintoamme. Leena Suojala esitti seikkaperäisesti Afrikkalaisen Sikaruton (ASF) leviämistilannetta Eualueella sekä erityisesti Viron tilannetta, joka
EU:maana ja maiden välisen runsaan liikenteen
vuoksi on erityisseurannassa. Koko Manner-Viro
on tällä hetkellä kohdealuetta, joko esiintymä- tai
suojavyöhykkeenä, vaikka pahin esiintymä on
Keski-Virossa. Tautia on todettu 18 sikalassa,
joista 6 tuotantosikalaa sekä sen lisäksi noin 300
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Etelä-Suomen maitovaliokunnan sihteerinä on
toiminut Eeva Saarikorpi MTK-KaakkoisSuomesta ja Var-Sat-Pir-alueen maitovaliokunnan sihteerinä Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaalta.

Vuorinen. Pirkanmaan valiokunnan sihteerinä
toimi järjestöagrologi Jaakko Ahola.
Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen hyvinvointivaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran
12.10. Huittisissa Wanhalla WPK:lla. Valiokunta
valitsi puheenjohtajakseen edelleen Maarit Kallion Sastamalasta ja varapuheenjohtajaksi Sirkku
Mäkelän Ruovedeltä. Keskusliiton hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Mika Nieminen
kertoi asioista, jotka ovat olleet esillä valiokunnassa. Lomituslain uudistus on ollut tärkein ja
eniten huomiota vaatinut. Sote-uudistuksessa
tärkeää on mm. työterveyshuollon turvaaminen.
Mika kertoi myös Melassa käydyistä keskusteluista maatalousyrittäjien vaikeaa taloustilannetta
koskien. Myel-maksujen lykkäyspyynnöt ovat
lisääntyneet 35 %. Todettiin, että valiokunta käy
lakiluonnokseen liittyvistä muutoksista keskustelun, joka on saatteena liitoille, jotka kukin tekevät omat lausuntonsa. Yhdistyksiä ja yksittäisiä
viljelijöitä aktivoitiin edelleen lausuntojen tekemiseen ja ottaman yhteyttä kansanedustajiin.
Näiden lisäksi keskusteltiin myös Varavoimaa
Farmarille- hankkeesta ja tulevista Ikaalisten
työhyvinvointipäivistä, jonne on ilmoittautunut
yli 200 henkeä. Työhyvinvointipäiviä järjestettiin
ympäri maata yhteensä 13 kpl.

Maaseutunuorten valiokunta kokoontui toimintakauden aikana kaksi (2) kertaa; Vuorihotellilla Ellivuoressa 6.2. ja Muorin Keittiöllä Tampereella 5.8. Valiokuntalaisia osallistui nuorten
kevätparlamenttiin 26.- 27.2 Helsingissä ja syysparlamenttiin Kuopiossa 4.-6.11.
Pirkanmaan maaseutunuorista Heikki Salomaa
toimi vuonna 2015 keskusliiton maaseutunuorten
puheenjohtajana ja pääsi osallistumaan useaan
otteeseen Euroopan nuorten viljelijöiden järjestö
CEJA:n kokouksiin ja pohjoismaiseen nuorten
yhteistyöhön.
Järjestökoulutuksen ja liittojen järjestämille
kursseille osallistui monia maaseutunuoria ja
teemavuoden vauhdittamana yhdistysten luottamustehtäviin on valittu paljon uusia nuoria mukaan. Myös alueellista toimintaa on kyetty herättelemään eri puolilla Pirkanmaata takaisin toimimaan ja nuoret ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia yhteistyössä yhdistyksien kanssa.
LähiTapiolan kanssa yhteistyössä 10.3. järjestetyt
SPV-treffit kokosivat mukaan yli 30 sukupolvenvaihdoksen tehnyttä ja sitä suunnittelevaa
nuorta tutustumaan toisiinsa ja MTK:n jäsenetukumppaneihin. Illan aikana nuorille järjestettiin
tarjoiluja ja kilpailuja, sekä annettiin mahdollisuus saada apua vakuutus-, eläkemaksu- ja SPVkysymyksiin. Lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus siirtyä Hakametsään jännittämään paikallispeliä tai saada vapaalippu Finnkinon elokuviin.

Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen luomuvaliokunta kokoontui 13.7. Huittisten Ratsastuskeskuksessa Huittisissa. Valiokunta osallistui
Suomi Areenan ”Lisää tehoa vai takaisin luontoon – Mikä on kotimaisen ruoan tuotannon
tulevaisuus –tapahtumaan” Huittisten torilla ja
tutustui Kaasalaisen luomukanalaan yhdessä
MTK:n luomuvaliokunnan kanssa.
Ajankohtaiskohtaiset luomuasiat
Valiokunta keskusteli luomukorvauksen ja ympäristökorvauksen yhteensovituksesta. Luomutilalla ei voi valita ympäristökorvauksesta läheskään kaikkia toimenpiteitä, mitä vastaava tavanomaisen tuotannon tila voi valita. Kevään tukipäätökset tulivat aivan liian myöhään, tällaista ei
saa enää tapahtua.
Eviran luomuvalvonta?
Lannan levityksen rajoitukset katsotaan liian
tiukoiksi, esim. neljän viikon levitysaika kesällä
on liian lyhyt. Ensimmäisen niiton jälkeen sattunut sadejakso estää lannan levityksen neljän
viikon aikana, seuraavatkaan neljä viikkoa eivät
vielä lisää ravinnepäästöjä. Lantaa voidaan patteroida helmikuusta lokakuun loppuun, kun patte-

Var-Sat-Pir liittojen maaseutunuorten valiokunnat kokoontuivat Tampereella yhteiskokoukseen
miettimään tulevan syksyn ja talven yhteistyökuvioita. Kokouksen päätyttyä yhteiseen minigolf
turnaukseen osallistui kahdeksan henkeä.
Maaseunuoret polttivat valtakunnallisesti perinteisiä joulutulia 22.12. Pirkanmaalla tulia poltettiin ainakin Kurussa, Viljakkalassa, Orivedellä ja
Nokialla.
Pirkanmaan valiokunnan puheenjohtajana toimi
Heikki Salomaa ja varapuheenjohtajana Elina
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rin alla on kuivikekerros ja auma on peitetty.
Neljän viikon sääntö koskee pellolle ajettuihin
kasoihin, jotka on tarkoitus levittää nopeasti,
viimeistään neljän viikon sisällä.
Valiokunnan mielestä pitäisi poistetaan turhat
aikarajoitteet lannanlevitykselle ja noudattaa
aikoja, jotka sää- ym. olot huomioiden olisi
viljelyn kannalta järkeviä. Asia esitettiin MTK:n
luomuvaliokunnalle.
Lannan jälkikompostointi tulee olla mahdollista
läpi talven. Lannan sisältävien rikkakasvien
torjumiseksi jälkikompostointi on välttämätön.
Jälkikompostointi yli talven helpottaa myös
lannan levitystä. Nykyiset säännöt johtavat syyslevitykseen, kun nurmia kynnetään ylös. Kuivalannan kompostointi pitää voida olla mahdollista
pellolla talven yli. Esimerkiksi lampaan lanta on
vaikeasti levitettävää, jos sitä ei saa ensin kompostoida.
Uudessa valiokuntauudistusehdotuksessa luomuvaliokunta on jätetty pois ja luomun katsotaan
kuuluvan jatkossa jokaiseen tuotekohtaisen
valiokunnan hoidettavaksi asiaksi. Valiokunta
suhtautui epäilevästi valiokunnan lakkauttamiseen. Miten luomuasiat jatkossa tulevat hoidettua, vaikka luomu on tarkoitus jatkossa ottaa
joka tuotantovaliokunnassa huomioon
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Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
Hankkeen tukikoulutuskierros järjestettiin hankkimalla ostopalveluna asiantuntijaluennot sekä
hyvässä yhteistyössä maataloushallinnon kanssa.
Koulutustilaisuuksissa jaettiin luentomoniste
maataloushallinnon tuottamasta materiaalista.
Lisäksi asiantuntijoiden esitykset ladattiin julkisesti saataville MTK-Pirkanmaan nettisivuille.
Tiedotusta pidettiin koko ajan tasalla liiton Facebook-sivun ja www-sivun avulla.

Verokoulutuspäivä pidettiin helmikuussa Almanilla. Alustajina olivat Timo Sipilä MTK:sta
ja Suvi Niittyoja verohallinnosta.
ELY:n yhteistyö– ja suunnittelu palaveri
Maataloushallinnolla oli velvollisuus kouluttaa
uuden EU:n ohjelmakauden mukanaan tuoma
uudistunut ja käytännössä kokonaan muuttunut
viljelijätukijärjestelmä. Liiton henkilökunta kävi
esittelemässä ELY:n ja YTA-alueen väelle oman
ehdotuksensa, kuinka liitto voisi hankkeistaa
koulutuskierroksen ja samalla esiteltiin myös
koulutuskierroksen ohjelmaluonnos.

Koulutustilaisuuksia pidettiin Pirkanmaan tuottajaliiton alueella yhteensä 11. Väkeä koulutuskierros keräsi yhteensä 1 545 henkilöä. Tilaisuuksien
pitopaikat ja väkimäärät:

Viljelijätukikoulutus Pirkanmaalla 2015hanke. Maataloushallinnon nopea päätös avata
hankehaku koulutustoimijoille antoi tilaisuuden
hakea Slump Sum eli kertakorvaus rahoitusmallilla koulutushanketta liitolle. Laadukas ja riittävän laaja koulutuskierros oli välttämätön, jotta
suuri tukijärjestelmän muutos saatiin tiedotettua
viljelijöille. Hanke saatiin vireille 3.3.2015.
EU:n ohjelmakauden vaihtuminen on perinteisesti tuonut isoja muutoksia viljelijöille maksettaviin tukiin. Nyt muutos oli poikkeuksellisen
suuri mm. entinen ympäristötuki muuttui uudeksi
ympäristökorvausjärjestelmäksi. Myös kansallisesti maksetut 141- ja 142 artiklan mukaiset tuet
muuttuivat. Mm. osa 141-artiklan perusteella
maksetuista tuista siirtyi CAP-tuen puolelle
maksettavaksi eläinkohtaisena palkkiona entisen
tuotantosidonnaisen tuen sijaan. Käytännössä
jokainen viljelijä joutui opettelemaan uusia
asioita.
On erittäin tärkeää, että viljelijät tietävät muutokset jotta he osaavat tuotantoaan sopeuttaa
uusien ehtojen mukaiseksi. Ehtojen lisäksi uudet
tulkinnat esim. pysyvistä nurmista, hämmensivät
viljelijöitä. Suuren muutoksen edessä onneksi
rahoitus järjestyi ja liitto haki 100 %:n tiedonvälityshankkeelle rahoitusta.

9.3. Tampere, EU-tukiavustajien koulutus 57
11.3. Sastamalan Mouhijärvi, 110
12.3. Hämeenkyrö 128
12.3. Tampere, luomutukien koulutus 138
13.3. Ikaalinen 112
16.3. Orivesi 205
18.3. Pälkäneen 136
19.3. Akaan Viiala 229
23.3. Tampere, kotieläintukien koulutus 209
24.3. Virrat 120
25.3. Ruovesi 101
Koulutusten asiantuntijaluennoitsijat olivat Anna
Setälä, Viestintä oy Tuulihaukka ja Pauli Pethman Haikula Oy.
EU-tukiavustajakoulutuksessa luennoi Leena
Ala-Orvola sekä Juha Lappalainen etänä Lyncin
kautta, molemmat MTK:sta. ProAgria EteläSuomelta hanke osti luomutukien sekä kotieläintukien koulutusten sisällön. Kotieläintukien
koulutuksessa luennoivat kotieläinten täydentävistä ehdoista, muutoksista, eläinten merkitsemisestä, rekisteröinneistä ja lääkitsemisestä
Länsi- ja sisä Suomen AVI:n eläinlääkärit.
Erittäin hyvässä yhteistyössä kuntien YTAalueiden sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa pidettiin korkeatasoinen ja kiitelty koulutuskerros. Koulutuskierroksen järjestely hoidettiin
liiton työntekijöiden voimin, erillistä henkilökuntaa hankkeelle ei palkattu.

Viljelijätukikoulutus Pirkanmaalla 2015-hanke
käynnistyi liiton omalla riskillä samalla hetkellä,
kun hankehakemus saatiin vireille uuteen Maaseutuviraston Hyrrä-järjestelmään. (toim. huom.
rahoituspäätös saatiin 6.4.2016).

MTK-Satakunnan Varavoimaan Farmarille
II –hanke käynnistyi Satakunnan tuottajaliiton
alueella jo syksyllä 2015.
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Pirkanmaan tuottajaliiton alueen viljelijöitä oli
myös kutsuttuna lokakuussa järjestettyyn Hyvinvointi-päivään Ikaalisten kylpylässä. Hyvinvointipäivä keräsi n. 200 osallistujaa. Liiton henkilökuntaa oli apuna järjestelyissä sekä päivän ajan
paikan päällä.

12. Tukikoulutuspalaveri PIRELY
16. MYR
17. Johtokuntainfo Lync
18. Ympäristö- ja maakäyttövaliokunta Energiateollisuuden vieraana
19. Metsävaliokunnan kokous
23. Maankäyttötiimi
26. MTK Messukylä
27. Pirkanaan Liitto biotaloustyörtyhmä
27. Lyyti-koulutus, Raisio

28. - 29.10. pidettiin puheenjohtajien ja sihteerien koulutuspäivät yhdessä MTK-Varsinaissuomen kanssa, Eerikkilän Urheiluopistolla
Tammelassa. Kuultiin Minna-Mari Kailan maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus sekä osallistuttiin seminaariin: Toimet elintarvikeketjun
tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi
Seminaarin alustajina olivat Kari Luoto tj.,
Heikki Juutinen tj. ETL, Matti Rihko tj. Raisio
Oyj ja Ensio Hytönen tj. Illan tyhy-osuutena oli
Eerikkilä Racing tai omatoiminen patikointi tai
kuntosali Illallinen ja illanvietto Mustialassa,
Oluttupa Iso Piipussa

Maaliskuu
2. Mavin tukikoulutus, HML
3. Mavin tukikoulutus, HML
4. Palaveri MTK-Satakunta, PIRELY, SATELY,
Varavoimaa Farmarille
6. Liiton johtokunta
9. EU-avustajakoulutus
10. Maaseutunuorten SPV-treffit, LähiTapiola
11. Ranskalaisen radiotoimittajan juttukierros
11. Tukikoulutus, Mouhijärvi
11. Tukihenkilöverkon tapaaminen
12. Tukikoulutus, Hämeenkyrö
12. Tukikoulutus, luomu, Tampere
13. Tukikoulutus, Ikaalinen
16. Tukikoulutus, Orivesi
17. Kuha-tapaaminen
18. Tukikoulutus, Aitoo
19. Tukikoulutus, Viiala
19. Lomituksen yhteistyöryhmä
20. Toiminnanjohtajan 50-v vastaanotto
23. Tukikoulutus, kotieläin, Tampere
24. Tukikoulutus, Virrat
24. Suomen Yrittäjäopisto, luento, Pirkkala
25. Tukikoulutus, Ruovesi
25. Maaseutuverkoston Innovaatiotyöryhmä
26. Maaseutuverkoston Innovaatiotyöryhmä
27. Tilintarkastus
30. MTK-Juupajoen johtokunta
31. MTK-Nokia

Kuukausittainen toiminta
Tammikuu
9. Maankäyttötiimi
12. Raisio Oyj johdon tapaaminen
14. - 16. Liiton johtokunnan kokous ja strategiatyö
19. - 20. MTK 1 Peruskurssi, Ikaalisten kylpylä
20. Kalevan lukion abit kylässä
21. Maakuntakaavatyöryhmä
23. Pj-tj-kokous
26. Toimihenkilöpäivät
27. Biotalous Pirkanmaalla työryhmä, PirLii
27. Tapaaminen Petteri Orpo

Helmikuu
2. MTK-Pälkäneen johtokunta
3. Palaveri PIRELY ja YTA-alueet
3. MTK:n Viestintäkurssi
4. Keskustelutilaisuus polttoaine- ja kemikalisäädöksistä
4. LähiTapiola-palaveri, liiton toimisto
5. Rhy Tampere
6. Maakuntakaavatyöryhmä
6. Laske Ystäväsi tapahtuma
9. Tj-kokous ja tukikoulutus Simonkatu
9. Tapaaminen Annikka Hurme, Valio
10. Veropäivä Tampereella
11. Feeding Future – tapahtuma

Huhtikuu
1. MTK-Pirkanmaan ja Pirkanmaan Yrittäjien
yhteinen elinkeinoryhmä
7. MTK:n 1. Pj Juha Marttila Pirkanmaalla
9. Lempäälän lomituksen YT-ryhmän kokous
10. Liiton yleinen kokous
13. MTK-Tottijärvi
13. Kasvukausi-hankkeen viimeinen maksamishakemus
14. MTK-Lempäälä
16. Maakuntakaavatyöryhmä
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16. Markkinapäivä Länsi-Maidolla
17. 6-Eteläistä MTK:n valtuuskunnan jäsenet
koolla
21. Vesilahden yläkoulu, maatalouden oppitunti
21. - 23. MTK:n valtuuskunta
22. MTK-Eräjärvi
23. Länsi-Maito kevätmarkkinat
27. MTK:n pyttipannukampanja ”Miksi se kuka
tekee eniten, saa vähiten” Keskustorilla
28. Maankäyttötiimi
28. - 29. Koulutustiimin tapaaminen, Helsinki

29. Pirteva, eläinlääkintäalueen tapaaminen
Lokakuu
1. Koulutustiimin tapaaminen, Helsinki
8. - 10. KoneAgrian MTK:n messuosasto
9. Afrikkalaiseen sikaruttoon varautumiskokous
12. Metsävaliokunta
13. Pirkanmaan biotalous, PIRELY
14. tj-kokous
15. Hyvinvointipäivä - keinoja stressin ja talouden hallintaan Ikaalinen
19. Johdon tietohallintotyöpaja
20. VF brittiversion edustajan vierailu
21. Liiton johtokunta
26. Yrittäjyyspuheenvuoro opettajille
28. - 29. Pj-sihteerikokous

Toukokuu
5. Biotalous Pirkanmaalla työryhmä, PirLii
6. Teurastamotarkkailu
11.Tj-kokous
11. Yaran maajohdon tapaaminen
20. KOY Ratinan-Suvanto yhtiökokous
27. Esitelmä Lempäälän Rotaryt

Marraskuu
3. Vesienhoidon yhteistyöryhmä
3. Tukihenkilötapaaminen
9. MYR
9. MTK-Hämeenkyrö
9. MTK-Orivesi
10. Pj-tj-kokous
11. Liiton johtokunta
12. MTK-Nokia
12. MTK-Pohjaslahti
13. MTK-Ikaalinen
16. Maankäyttötiimi
18. Ahlman järjestöesittely
18. MTK-Eräjärvi
18. MTK-Ruovesi
19. Lomituspalveluyksiköt Nokialla
19. 6-eteläisen valtuuskunnan jäsenet
19. MTK-Pälkäne
20. MTK-Vilppula
20. MTK-Längelmäki
23. MTK-Messukylä
23. MTK-Vesilahti
23. MTK-Aitolahti
24. Maatilojen varautumiskoulutus
25. MTK-Kuru
24-26. MTK:n valtuuskunta
30. MTK-Mouhijärvi-Suodenniemi
30. MTK-Pirkkala

Kesäkuu
5. Maankäyttötiimi
12. liiton 10-v historiikkipalaveri
15. Liiton johtokunta
22.-23. MTK:n Säätiön hallintoneuvosto
27. Kolme liiton kokous
28. Yara lannoitetehdas
Heinäkuu
Elokuu
5. Maaseutunuorten yhteiskokous Tampereella,
mukana Var-Sat-Pir liittojen valiokunnat
12. Toimihenkilötapaaminen kolme liittoa
20. Luomun koordinaatiohankkeen työpaja
21. Mobiilisti turvaa -hankkeen esittelytilaisuus
24. Internetuudistus workshop
25. Työvaliokunta
27. Var-Sat-Pir laskutuspalaveri lyncillä

Syyskuu
1. Jäsenrekisterin päivitys-palaveri lync
8. - 9. Maaseutuverkoston Innovaatiotyöryhmä
10. Eteläisten liittojen maitovaliokuntien kokous
17. Länsi-Maito markkinat
22. - 23. Toimihenkilöpäivät
28. Varavoimaa Farmarille rekrytointihaastattelu
28. Maankäyttötiimi
29. TTY tapaaminen

Joulukuu
1. Kotitalousopettajat, Ruokavisa-esittely
1. MTK-Luopioinen
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2. Liiton johtokunnan kokous ja kansanedustajatapaaminen
3. MTK-Kangasala
3. MTK-Teisko
3. MTK-Virrat
7. MTK-Lempäälä
7. MTK-Viljakkala
8. MTK-Juupajoki
8. MTK-Tottijärvi
11. Liiton yleinen kokous
14. MTK-Viiala
16. MTK-Messukylä
17. MTK-Ylöjärvi

Lausunnot ja esitykset
22.4. Eteläisten liittojen maitovaliokunnan kannanotto maidontuotannon kriisistä
5.5. Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksesta
18.5. Lausunto Vesienhoitosuunnitelmaan
25.5 Esitys valiokuntien toiminnasta ja sen rahoittamisesta
5.10. Lausunto MTK:n valiokuntauudistuksesta
30.8. Kirjelmä kansanedustajille maatalouden
taloustilanteen kriisiytymisestä
12.10. Lausunto maatalouslomituksen uudistamisesta
12.11. Viljavaliokunnan kirje ministeri Tiilikaiselle

Muu toiminta
6.2. Laske ystäväsi -ulkoilutapahtuna Ellivuoressa
Tuottajaväki kokoontui perinteisesti 29.7.
Pyynikin Kesäteatteriin katsomaan näytelmää
”Avioliittosimulaattori”. Tämä vuosittainen
teatterikäynti on yleensä suosittu kesätapahtuma,
keräsimme paikalle tänäkin vuonna 500 ihmistä
eri puolilta pirkanmaan yhdistyksistä.
Yhteistoimintaliittojen viljelijämatka suuntautui Milanoon 23. - 27.10.2015. Ohjelmassa oli
mm: EXPO 2015 teemana maailman ravintohuolto. Matkaohjelmassa oli myös maaseutuohjelmaa ja Venetsia-retki. Osallistujia matkalla oli
yhteensä 26, joista pirkanmaalaisia 5.
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MTK-Pirkanmaan toimintasuunnitelma 2016
”Pahimman yli ja kasvua kohti”
MTK-Pirkanmaalla on kaksi keskeistä tehtäväkokonaisuutta, edunvalvonta ja järjestötyö.
Edunvalvontaan kuuluu niin yksitäisen jäsenen edunvalvontakysymykset, paikallinen ja alueellinen elinkeinoedellytyksien parantaminen kuin vaikuttaminen valtakunnallisiin linjauksiin. Järjestötyössä tuemme ja kannustamme MTK-yhdistyksissä toimivia henkilöitä aktiiviseen yhdistystoimintaan.
Tuottajahintojen katastrofaalinen alhaisuus jatkuu ja ennestäänkin heikko kannattavuustilanne on vain pahentunut. Tilanne vaatii konkreettisia toimia niin markkinoilla kuin tukipuolellakin. Varaudumme järjestöllisiin toimiin kannattavuuden parantamiseksi. Viljelijöiden työhyvinvointi on vaarassa romahtaa tilanteen johdosta. Liitto toteuttaa yhdessä MTKSatakunnan kanssa viljelijöiden jaksamiseen ja auttamiseen keskittyvän Varavoimaa Farmarille II-hankkeen.
Vaadimme ruokaketjulta avoimuutta – suuren yleisön pitää tietää minkä maalaista ruokaa
syö. Ruoka ja erityisesti lähiruoka kiinnostaa ihmisiä. Kannustetaan jäsenkuntaa lisäämään
lähiruokatuotantoa. Liitto on aktiivinen vaikuttaja kun alueen ruuantuotantoa kehitetään
hanke- ja muulla toiminnalla.
Järjestöllä on kolme yhteisestä avaintavoitetta vuodelle 2016. Niiden avulla pyritään vastaamaan vahvimmin lähitulevaisuuden haasteisiin, mutta myös positiivisien kehitysnäkymien tukemiseksi. Näitä avaintavoitteita tavoitellen MTK-Pirkanmaa maakunnallisena etujärjestönä pyrkii turvaamaan jäsenistönsä kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja vireän
yhdistystoiminnan.
MTK- Pirkanmaan toimintasuunnitelma on johtoajatukseltaan yhteneväinen avaintavoitteiden osalta ja mukaan on otettu liiton johtokunnan laatimia strategiasuuntaviivoja ja kehityskohteita. MTK-yhdistyksille asetettuja tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia on listattu liiton
toimenpiteiden jälkeen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Parannamme markkinoiden toimivuutta ja vahvistamme jäsen asemaa markkinoilla
Pirkanmaalla toimintavuoden teemana on jäsenkunnan aktivoiminen näkemään ja hyödyntämään ruoka-piirien ja -renkaiden mahdollisuudet vaihtoehtoisena ”korkean kannattavuuden” jakelukanavana. Se on samalla myös elinkeinomme brändityötä.
Tehostamme markkinaedunvalvontaa järjestön kaikilla tasoilla. eräämme, analysoimme ja
jaamme markkinainformaatiota jäsentemme elinkeinoista ja tuotamme yhdessä ajankohtaista
markkinatietoa jäsentemme käyttöön. Tarjoamme jäsenten tarpeita vastaavaa koulutusta
markkinaosaamisen kehittämiseksi. Vahvistamme viestintää kuluttajille.
 Edistämme suomalaisen ruuan menekkiä korostamalla viestinnässä tuotantotapojen
vastuullisuutta ja kotimaisuutta. Toteutamme yhteistyössä keskusliiton kanssa koulutusta jäsenille sopimusasioista, kilpailutuksista ja markkinointiosaamisesta.
 Osallistumme jäsenten tuotteiden ja palveluiden suoramyyntiä helpottavien ratkaisujen
kehittämiseen.
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MTK-yhdistyksen toimenpiteet:
 Olemme mukana aktivoimassa jäsenkuntaa ruokapiiri ja -ketjutoimintaan
 Otamme kuluttajaviestinnän painopisteeksi positiivisen ammattiylpeyden ja kotimaisuuden. Luomme suomalaiselle, vastuulliselle alkutuotannolle vahvempaa brändiä
(mielikuvaa).
 Toteutamme kuntapäättäjävaikuttamista muun muassa julkisiin hankintoihin liittyen.

Edistämme biotalouden kasvua parantamalla maaseudun elinkeinojen kannattavuutta ja vähentämällä sääntelyä
Vahvistamme yksityisen viljelijän maaomaisuutta koskevaa omistusoikeuden suojaa kanssakäymisessä viranomaisten, kuntasektorin sekä järjestöjen kanssa. Vaikutamme siihen, että
hallinnollista taakkaa kevennetään uuden hallitusohjelman mukaisesti. Edistämme biotaloutta viestimällä maaseudun elinkeinoista ja biotalouden tarjoamista kasvumahdollisuuksista.
Koululaisyhteistyö on yksi kanava vaikuttaa tulevaisuuden kuluttajiin ja tuoda esille viljelijän osuutta ruokaketjussa. Osallistumme Tampereella sijaitsevaan, kuudesluokkalaisille tarkoitettuun yrityskylään.

Liiton toimenpiteet:


Vahvistamme jäsentemme yrittäjäosaamista mm. huolehtimalla riittävän laajuisesta tuki, vero- ja muusta ajankohtaiskoulutuksesta. Tarjoamme ko. koulutus/tietoiskutilaisuudet myös verkossa myöhemmin katsottavaksi. Valmisteltu Topihanke on käytännön työvälinen tähän.



Viestimme ja esittelemme eri foorumeilla esimerkkejä biotalouteen perustuvasta kasvusta ja investoinneista. Vaikutamme aluesuunnittelussa ja hankerahoituksen kohdentamisessa biotalouden kasvuinvestointeihin. Vahvistamme jäsentemme elinkeinojen
menestystä ja huoltovarmuutta.



Vahvistamme jäsentemme ympäristöasioihin ja maankäyttöön liittyvää osaamista mm.
järjestämällä koulutusta.

MTK-yhdistyksen toimenpiteet:


Edistämme biotalouteen perustuvaa kasvu- ja hyvinvointinäkökulmaa, muun muassa
paikallisen tason investointeja suunniteltaessa.



Seuraamme kaavahankkeiden etenemistä ja vaikutamme niihin jäsenten etujen mukaisesti. Ajamme kaavoitusratkaisuja, jotka eivät rajoita maanomistajien oikeutta käyttää
maitaan.



Kannustamme jäseniämme kehittämään yrittäjyysosaamistaan mm. osallistumalla liiton
ja keskusliiton järjestämään koulutukseen
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Vahvistuva maaseutuelinkeinojen järjestö
Pirkanmaalainen painopiste: Vahvistetaan johtokunnan jäsenten ja yhdistyksien sekä nuorten avainhenkilöiden verkottumista keskeisiin sidosryhmiimme. Otamme haltuun keskusliiton uudistettavien valiokuntien ja jaostojen toiminnan ja toimintatavat.
Järjestön yhteiset toimenpiteet:
Lisäämme osaltamme koko järjestömme vaikuttavuutta sekä jäsenten tyytyväisyyttä järjestön tarjoamiin palveluihin. Vahvistamme jäsenhankintaa, aktiivista yhteydenpitoa jäseniin.
Luomme yhdistysten toiminnalle ja niiden taloudelle yhteiset suuntaviivat tulevaisuuteen.
Kehitämme yhdistysaktiivien osaamista ja tuemme järjestön palveluilla ”yhdistysrutiinien”
hoitamista. Valmistaudumme MTK 100 – juhlavuoteen ja suunnittelemme siihen liittyvää
huomiointia.
Liiton toimenpiteet:
 Kehitämme järjestön toimintatapoja ja osallistamme luottamushenkilöitä osallistumaan
aktiivisesti edunvalvonnan ajankohtaisten kysymysten valmisteluun.
 Järjestämme yhdistyksien luottamustehtäviin valituille koulutusta ja parannamme tiedonkulkua tehtävässä kehittymiseksi.
 Jatkamme viestinnän kehittämistä jäsenistöön ja sidosryhmiin päin. Hyödynnämme edelleen sosiaalista mediaa.
 Nostamme maaseutunuorten roolia ja koulutusta liiton järjestötyössä. Hyödynnämme
nuorten osaamista eri tehtävissä aktiivisemmin.

MTK-yhdistyksen toimenpiteet:
 Toteutamme aktiivisesti jäsenhankintaa sekä kehitämme jäsenpalveluita ja yhteydenpitoa
jäseniin uudistetun jäsenpalvelulupauksen mukaisesti.
 Kannustamme nuoria maatalouselinkeinojen pariin ja osallistumaan järjestötyöhön.
 Valmistaudumme MTK 100-juhlavuoteen ja osallistumme järjestön tulevaisuusasiakirjan
laatimiseen.

Hallinto ja talous
Liiton tuottajayhdistyksiltä keräämä jäsenmaksu määräytyy edelleen maatilatalouden verotettavan tulon perusteella. Kentältä kerättävää jäsenmaksua ei koroteta mutta MTKyhdistyksiä 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.

Hänelle on myönnetty MTK:n ansiomerkki ja
MTK:n kultainen ansiomerkki. Liiton kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1982.

MELA-asiamies ottaa vastaan ajanvarauksella
MTK-Pirkanmaan toimitiloissa.

Luonteeltaan hän oli jämerä ja peräänantamaton.
Hänet tunnettiin kovana säästöpankkimiehenä
sekä innokkaana metsästäjänä. Metsä oli hänelle
erityisen tärkeä.

Toimitilahuoneiston kaksi huonetta oli kertomusvuoden heinäkuuhun vuokrattuna Suomen
Valmennustalo Oy:lle. Yksi huone on jo useita
vuosia ollut vuokrattuna Teiskon 4Hyhdistykselle.

Yhteisöjäsenet
26 maataloustuottajain yhdistystä, katso. etusivun kartta.
Alueen manttaalikunnat ja -säätiöt (22)

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

Meijerit, teurastamot ja muut
Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
Osuuskunta Maitosuomi Seinäjoki
Osuuskunta Tuottajain Maito Riihimäki
LSO-Osuuskunta Turku
Itikka Osuuskunta Seinäjoki
LähiTapiola
Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry

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.

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.

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.

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

Liiton jäsenet
Kunniajäsenet
Liiton kunniajäsen Kaarlo Pöytäniemi (s.1927)
Ruovedeltä menehtyi syyskuussa 2015. Kaarlo
Pöytäniemi tai tuttavallisemmin ”Pöytäkalle”
toimi liiton johtokunnassa 1958-1984 sekä oman
yhdistyksensä johtokunnan jäsenenä 1950-1984.
Ison osan tästä ajasta hän oli johtokunnan puheenjohtaja. Hän oli MTK:n valtuuskunnan
jäsen 1974-1982.

Vanha kahden kokouksen käytäntö on edelleen
seuraavissa yhdistyksissä: Eräjärvi, Ikaalinen,
Kangasala, Lempäälä, Nokia ja Tottijärvi (6).
Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.
Yhdistykset ovat toimineet mm. seuraavasti
- järjestäneet veroiltoja
- järjestäneet saunailtoja ja muita virkistysiltoja, pikkujouluja, retkiä ja matkoja
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-

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

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

32

Tuottajayhdistysten jäsenmäärät 2016
Tuottajayhdistys

Jäsentiloja

Vastuuhenkilöitä

Perheenjäseniä

Muita hen- Henkilöjäseniä Yhteisökilöjäseniä yhteensä
jäseniä
ja kunniajäseniä

Aitolahti
Eräjärvi
Hämeenkyrö
Juupajoki

22
66
183
81

21
67
182
82

32
119
352
106

1
5
6
0

57
191
540
188

Kangasala
Kuru
Lempäälä
Luopioinen
Längelmäki

215
84
161
76
76

218
86
168
79
77

324
124
216
110
95

4
3
11
3
2

546
213
395
192
174

Messukylä

18

19

15

1

35

78
104
26
32
137
161
80
33
152
30
87
83
145
62
295
181

80
106
27
32
144
167
81
33
153
32
90
86
148
63
301
187

123
165
55
51
232
306
122
34
214
46
206
91
252
120
486
258

4
9
4
2
5
9
5
0
6
0
12
1
14
9
9
9

207
280
86
85
381
483
208
67
373
78
308
178
414
192
796
454

2668

2729

4254

137

7121

Nokia
Orivesi
Pirkkala
Pohjaslahti
Pälkäne
Ruovesi
Teisko
Tottijärvi
Vesilahti
Viiala
Viljakkala
Vilppula
Virrat
Ylöjärvi
Ikaalinen
MouhijärviSuodenniemi
Yhteensä
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Liiton talous 2015
Liiton talous on varsin vakaalla uralla, mutta yhdistyksille jää yhä vähemmän rahaa käyttöön ja se on
vakava uhka toiminnalle. Yhdistyksien jäsenmaksurästit ovat kasvaneet lähes 50.000 euroon.
Liiton tilinpäätöksessä ovat mukana sekä tukikoulutushankkeen 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.
Taloudellisesti kulunut toimintavuosi varsin suunnitellun kaltainen. Liiton johtokunta päätti kesällä 2014
tehdä puukaupan, jonka hakkuutuotto oli lähes 100.000€. Toimintavuoden tuloksi kirjaantui runsas
80.000€. Puukaupasta saatu 17.000€ etumaksu kirjaantui vuodelle 2014. Liiton johtokunta päätti kesällä
2015 kirjoituttaa liiton historiikin ja puukaupasta saatua tuloa käytetään tähän. 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. Tukimetsän metsätaloussuunnitelma päivitettiin vuonna 2012. Suunnitelmaa pyritään noudattamaan suhdanteet huomioon ottaen.
Metsäsuunnitelmassa on arvioitu seuraavan kymmenvuotiskauden aikana puunmyyntituloa liitolle n.
211.000 euroa, josta nyt tehty puukauppa vei noin puolet.
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.
Liiton kirjanpidon ja muun taloushallinnon on hoitanut ProTalous Etelä-Karjala Oy. Liiton talous ja kirjanpito kilpailutettiin syksyllä 2015 ja Protalous E-K jatkaa yhteiskumppaninamme.
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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 2015
Puheenjohtaja
Hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua,
Virrat johtokunnan jäsen v:sta 2004
Varapuheenjohtaja
Maaseutuyrittäjä Jukka Niittyoja Ylöjärvi
(Viljakkala) 2012 johtokunnan jäsen vuodesta
2009

Etelä-Suomen alueen lihavaliokunta
Hannu Karppila, Kangasala
Riku-Sippo Uotila, Kangasala

Muut jäsenet
Mv. Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru), johtokunnan jäsen vuodesta 1998, varapuheenjohtaja
2004 - 2011
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
Mv. Heikki Salomaa, Orivesi (Eräjärvi) 2015

Läntisten liittojen luomuvaliokunta
Heikki Nätkin, Tampere (Teisko)
Juha Salin, Virrat
Läntisten liittojen maa- ja ympäristövaliokunta
Tomi Muotiala, Tampere (Messukylä)
Hannu Karppila, Kangasala
sihteeri Visa Merikoski
Etelä-Suomen maitovaliokunta
Tiina Linnainmaa, Hämeenkyrö
Jouni Pirttiniemi, Virrat
Heikki Salomaa, Orivesi (Eräjärvi)
Läntisten liittojen hyvinvointivaliokunta
Tiina Jokela, Hämeenkyrö
Sirkku Mäkelä, Ruovesi
Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru)

Työvaliokunta
Riku-Sippo Uotila, Heidi Tanhua, Jukka Niittyoja, Sami Joutsela ja Heikki Salomaa ja sihteeri
Visa Merikoski

Lounaisten liittojen viljavaliokunta
Sami Joutsela Orivesi, Längelmäki
Sakari Norokorpi Hämeenkyrö
em. viljakaupan tarkkailijat
Jukka Niittyoja, Ylöjärvi MTK:n viljavaliokunnan jäsenenä

Maaseutunuorten valiokunta
Heikki Salomaa, Eräjärvi puheenjohtaja
Sirpa Kylänlahti, Kangasala
Matti Kärki, Lempäälä
Pekka Niemi, Virrat
Anu-Maarit Välikoski, Vilppula
Juha Leppälahti, Kuru
sihteerinä Jaakko Ahola
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Rakennusjärjestystyöryhmä (Kantrin alainen)
Visa Merikoski

Visa Merikoski,
varalla Mika Nieminen

Edustajat MTK:ssa
Valtuuskunta
Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä (valtuuskunnan 1. vpj.) ja liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua
Virroilta.
Varaedustajana Jani Hevonoja Akaasta.

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
yhtiökokous
Visa Merikoski, varalla Tiina Linnainmaa
M-Real Oy yhtiökokous
Heikki Nätkin

Metsävaltuuskunta
Liiton puheenjohtaja Heidi Tanhua ja varajäsenenä varapuheenjohtaja Jukka Niittyoja.

Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Visa Merikoski, varalla Heidi Tanhua

Energiavaliokunta
Sirkku Mäkelä, Ruovesi

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

Luomuvaliokunta
Heikki Nätkin, Tampere (Teisko)

Pirkanmaan Kasvinviljelijäin Yhdistyksen
johtokunta
Sami Joutsela ja Ville Paulaniemi

Hyvinvointivaliokunta
Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru)

Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta
Visa Merikoski ja Heidi Tanhua

Verovaliokunta
Mika Hirvijoki, Ikaalinen

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
Sami Joutsela, varalla MTK-Varsinais-Suomen
nimeämä edustaja

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Tomi Muotiala, Tampere
Maaseutunuorten valiokunta
Heikki Salomaa, Eräjärvi

Toimihenkilöt:

Edustajat muissa yhteisöissä

toiminnanjohtaja
Visa Merikoski

HKScan Oyj yhtiökokous
Hannu Karppila

järjestöagrologi
Jaakko Ahola

Kiinteistö Oy Kauppa Tammer yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Heidi Tanhua

järjestöagrologi,
kenttäpäällikkö 1.10. lähtien
Päivi Fallström

Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous
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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.

Tukihenkilöt esittelevät verkoston toimintaa
kymmenessä tapahtumassa (messut, taustajärjestöjen kokoukset, yhteistyökumppaneiden tilaisuudet, ym).
Verkoston taustajärjestöjen toimijoille kerrotaan
verkoston toiminnasta ja pyydetään heiltä toiminnallista tukea( postitus, kokoontumistilat,
ym).

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

Tukihenkilöt verkostoituvat paikallisten saman
alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanitilaisuuksia järjestetään viisi kertaa.

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

Tukihenkilöt osallistuvat verkoston koulutuksiin.
Tukihenkilöt
ovat
yhteydessä
MTKPirkanmaahan ja sen Varavoimaa Farmarillehankkeeseen.
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.
Tukihenkilöt ovat kokoontuneet kaksi kertaa
toimintavuoden aikana.

Taustajärjestöiltä pyydettävällä tuella pyritään
vähentämään turhaa paperityötä ja kustannuksia.
Lahjoitusmahdollisuudesta verkostolle kerrotaan.
Verkosto tavoittaa 40 tuettavaa henkilöä vuoden
aikana.

Toimintasuunnitelma 2016
Maaseudun
tukihenkilöverkon
Pirkanmaan
toimijat, kaksi aluevastaavaa ja 15 tukihenkilöä,
toimivat tukihenkilöinä alueella.

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

Pirkanmaan tukihenkilöt kokoontuvat neljästi
aluetapaamiseen ja kahdesti ryhmätyönohjaukseen.
Yksilöllisiä työnohjauksia käytetään tarvittaessa.
Kokoontumisissa ja työnohjauksissa tukihenkilöt
päivittävät tietojaan toiminnasta ja saavat ammatillista keskusteluapua.
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