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Puheenjohtajan tervehdys

Kulunut vuosi jää varmasti kaikkien mieleen,
niin hyvässä kuin pahassa. Satavuotiasta Suomea
juhlittiin näyttävästi, eikä satavuotiaan järjestömme juhlavuosi jäänyt huomiotta. Keskusliiton

hitaasti – samoin lainsäädäntö. Paljon yhteydenottoja tulee maankäyttöön ja kaavoitukseen
liittyen, samoin kuin kuntien elintarvikehankintojen osalta. Näissä asioissa yksittäinen viljelijä
tarvitsee apua ja toivonkin, että sitä on ollut
tarjolla. Ilman kolmiportaista järjestöämme ei
vaikuttaminen onnistu.
Kasvukausi oli surkein miesmuistiin ja syksyn
karseat korjuukelit vielä varmistivat katovuoden.
Tilojen välillä oli suuria eroja onnistumisissa,
mutta säät kyllä aiheuttivat harmia ihan kaikille.
Hallitus lupasi lisäbudjetissaan kriisitukena 25
M€ maatiloille. Tuen lupaaminen oli hyvä alku,
mutta se ei kata läheskään menetyksiä ja kuluja
joita satokautena tuli. Tuki on tulossa viljelijöiden tilille vasta syksyllä 2018, eli vuoden viiveellä.
Haasteellinen kasvukausi osoitti myös viljelijöiden yhteisöllisyyden. Sosiaalisessa mediassa oli
paljon keskustelua ja kuvia uponneista koneista
tai haastavista korjuuolosuhteista. Keskusteluissa
toisten viljelijöiden kanssa myös annettiin vertaistukea tai sitten riennettiin naapuriapuun sitä
pyydettäessä.
Ohjelmakauden lähestyessä loppuaan on myös
loppukauden rahoitusvaje otettava jo keskusteluun. Etupainotteisesti käytetyistä ympäristötuista ei saa tulla lisäleikkauksia tukipottiin, sillä
pääsyy etupainotteisuuteen ei ole viljelijöissä
vaan ministeriön virhearvioinnista. Jos sitoudumme noudattamaan tiettyjä lupaehtoja ympäristötuessa tietyn ajan, on myös tuki maksettava
meille täysimääräisenä koko sitoumuskauden
ajalta. Muussa tapauksessa sitoumuksiltamme
putoaa pohja pois. Meillä tulee olla myös mahdollisuus irrottautua epäedullisesta sopimuksesta.

juhlaan osallistuimme linja-autollisella arvovieraita ja yhdistysten liput olivat myös mukana
Helsingissä. Oman liittomme satavuotisjuhlia
vietimme arvokkaasti Tampere-talossa elokuun
alussa ja suurin osa yhdistyksistäkin juhli vielä
omia satavuotisjuhliaan.
Paikallinen herkullinen ruoka oli pääosassa
juhlissa ja niin pitääkin olla, olemmehan tärkein
lenkki ruokaketjussa. Kiitos vielä kaikille jotka
osallistuitte juhlavuoden tapahtumiin.

Lomitusasia oli koko vuoden keskustelun kohteena ja toivottavasti lopputulos on meidän
kannaltamme positiivinen. Lomaoikeus on osa
viljelijän sosiaaliturvaa eikä yritystukea.

Tärkein tehtävämme on maanviljelijöiden edunvalvonta. Toivottavasti tämä on näkynyt viljelijöiden arjessa samoin kuin miltä minusta itsestäni tuntuu. Yhdistys ja kunta ovat sopivat vastinparit samoin kuin MTK-Pirkanmaa maakunnan
kanssa. Maatalouden heikosta kannattavuudesta
ja alhaisista tuottajahinnoista huolimatta on
työllämme vaikutusta. Markkinat muuttuvat

Kauran lisääntynyt käyttö elintarviketuotannossa
on ollut hieno asia ja merkittävä myös kauramaakunnassamme Pirkanmaalla. Kaikenlaisia
uusia tuotteita on ilmaantunut kauppojen hyllyil2

le ja vientiinkin on saatu kauratuotteita pelkän
viljan sijaan. Lisäarvon saaminen laadukkaalle
kauralle on viljelijän näkökulmasta tärkeintä.
Laadukkaasta tuotteesta on saatava lisää rahaa
myös viljelijän rahapussiin, mutta nyt näin ei ole
käynyt. Sopimustuotanto jossa molemmat osapuolet sitoutuvat tasavertaisiin ehtoihin voisi olla
kannattava vaihtoehto rehuviljan tuottamisen
sijaan. Myös naapuriliittomme käynnistämä
ViljaTavastia-osuuskunta voi olla kannattava
markkinointikanava perinteisten viljanostajien
rinnalle.

Viljelijöiden jaksamisesta kannamme edelleen
huolta ja niin liittomme starttaa vuoden 2018
alusta Voimaa Farmarille -hanke, tutun vetäjän
Maija Pispan johdolla. Edellisen hankkeen päättyessä oli tarve jatkaa hyväksi ja tarpeelliseksi
koettua toimintaa. Oman hankkeen saamisesta on
myös kiitettävä Pirkanmaan ELY-keskusta, sillä
ilman rahoitusta asia ei olisi onnistunut.
Talvella on hyvä aika tehdä suunnitelmia tulevaisuuteen. Ensi kevään kylvöt, viljelysopimukset ja
koneiden ennakkohuollot ennen kevättä ovat
toivottavasti kaikkien mielissä. Unohtaa ei saa
myöskään vaikuttamista yhteisiin asioihin ja
suuri ponnistus tulee olemaan tulevana syksynä
kun ensimmäiset maakuntavaalit pidetään. Vaikka epätietoisuutta asian etenemisestä on vielä
ilmassa, meidän on oikeasti oltava leveällä rintamalla mukana. Jos maakunnassa ei olla hereillä
riittävän hyvien ehdokkaiden hankinnassa ja jos
emme innokkaasti äänestä vaaleissa voi kyyti
olla kylmää tulevassa maakunnassa. Tarvitsemme paljon ehdokkaita jotka ymmärtävät elinkeinomme erityispiirteet ja maaseudun asukkaiden
tarpeet.
Jukka Niittyoja

Metsäteollisuuden suurten investointien käynnistyttyä voisi myös puukauppaa käydä paremmin
hinnoin ja varsinkin kuitupuun hintaan toivoisin
kuoppakorotusta. Toivottavasti kulunut talvi on
myös purkanut energiapuuvarastoja, sillä myös
energiapuuta meillä olisi tarjolla paikoitellen
varsin runsaasti.
Hirviä ammuttiin viime syksynä selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta kannan tiheys
on vieläkin paikoittain aivan liian suuri. Taimikkoon osuessaan lauma hirviä aiheuttaa omistajalle isoja vahinkoja. En halua, että puulajin valintaa ohjaa pelkästään alueen hirvikanta. Samoin
peuroja on monilla alueilla niin paljon, että
kantaa on saatava kaikin keinoin alennettua.
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Liiton toiminta yleistä
MTK-Pirkanmaan vuoden 2017
toiminnan pystyy tiivistämään
seuraaviin keskeisiin asioihin
tapahtumiin: Maakuntauudistukseen
vaikuttaminen,
MTKjärjestön juhlavuosi ja erittäin
vaikeat kasvukauden olosuhteet.
Sipilän hallitus päätti toteuttaa
sote- ja maakuntauudistuksen
siten, että maahan luodaan 18
maakuntaa, jotka toteuttavat
maakunnalle määrättyjä tehtäviä.
Sote-kokonaisuus on rahallisesti
erittäin iso, mutta tulevilla maakunnilla on merkittävää toimivaltaa myös viljelijän ammattin
toimintaympäristöön.
Keskeisimpinä näistä ovat maatalouspalvelut eli se kuinka tuki-,
valvonta ja muu maataloushallinto järjestetään.
Erittäin tärkeitä ovat myös lomitus- ja eläinlääkintäpalvelut. Liitto saikin kohtuullisen edustuksen sekä maatalous- että lomituspalveluja miettiviin työryhmiin. Eläinlääkintää erikseen miettivää työryhmää ei perustettu.
Maatalous- ja lomituspalvelutyöryhmät pääsivätkin varsin hyvään yhteiseen näkemykseen siitä,
kuinka nämä tulisi maakunnassa järjestää. Maakuntauudistuksen tärkeä toisen vaiheen valmistelu, jossa monen työryhmän esitys yhteen sovitetaan toimivaksi maakunnalliseksi kokonaisuudeksi, näytetään toteutettavan täysin virkamiesveroisesti. Ainakaan tämän tekstin kirjoittamishetkellä ei toisen vaiheen valmisteluun ole avautunut liitolle työryhmä- tai muutakaan ”virallista” vaikutuskanavaa.
Vuosi 2017 oli järjestömme 100. toimintavuosi.
Pyrimme käyttämään juhlavuotta välineenä sekä
järjestöhengen nostamiseen, että medianäkyvyyden saamiseksi viljelijöiden vaikealle tilanteelle.
Kaikki järjestön tasot juhlivat merkkivuotta
näyttävästi. Liitto järjesti omat juhlansa Tampere-talossa elokuun alussa. Yhdistyksien juhlia oli
pitkin vuotta painottuen syksyyn. Liiton 100vuostis historian kirjoitti tietokirjailija Juha
Kuisma Lempäälästä. Historiikin tekeminen
kulttuuriteko siinä mielessä, että liittomme historian avainhenkilöt ovat olleet mukana tekemässä
niitä historiallisia päätöksiä, joista Suomi sai
alkunsa ja muokkaantui sellaiseksi kuin mitä nyt

olemme. Halusimme myös kunnioittaa edellisten
sukupolvien työtä kokoamalla heidän työnsä
”yksiin kansiin”.
Juhlavuottamme tuotiin esille myös kulttuurisin
keinoin toteuttamalla videoinstallaatio Tampereella. Etsimme yhdessä Aamulehden, Pirkanmaan maakuntaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten
sekä Tampere-Talon edustajien kanssa Pirkanmaan maakuntaruokaa. Sellainen löydettiinkin.
Kasvukausi oli Pirkanmaalla huono, kuten se oli
muuallakin maassa. Sato saatiin pääosin korjattua, mutta noin 10-15% pinta-alasta jäi korjaamatta. Laatutappiot olivat merkittäviä. Myös
korjuukustannukset kasvoivat huomattavasti.
Alueelliset erot Pirkanmaankin sisällä olivat
kuitenkin isoja - joku sai ennätyssadon kohtuullisilla korjuukuluilla, toisella tilalla saattoi tilanne
olla vastaavasti päinvastainen.
MTK:n järjestötyö elää suurta murrosta. Keskusliiton perinteinen valiokuntalaitos uudistettiin ja
uusi aloitti toimintansa toimintavuoden alussa.
Keskeisenä tarkoituksena on lisätä kentän ja
järjestön vuorovaikutusta uusilla sähköisillä
työskentelytavoilla. Järjestön rahoitus eli jäsenmaksukannon periaatteet ovat olleet samanlaiset
huomattavan kauan - pelto- ja metsähehtaareihin
perustuva jäsenmaksu saattaa olla reilusti yli 60vuotias. Nykyinen järjestely kestää huonosti
rakennemuutosta ja MTK:n valtuuskunta käynnistikin järjestö-/jäsenmaksu-uudistuksen toimintavuoden aikana. Ehkä kaikkein keskeisin periaate tässä on tasata vastuuta ”saamatta jääneestä
4

jäsenmaksueurosta”. Nykyisin vastuu tästä on
vain paikallisyhdistyksellä.
Liiton johtokunta on omalta osaltaan ottanut
sähköiset työvälineet rohkeasti käyttöön. Kokousmateriaalit löytyvät MTK:n intranetista eli
Tuvasta. Kerran kuukaudessa on pidetty etä- tai
videotapaaminen, jossa on käyty läpi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tärkeinä pitämiä
asioita. Tarkoituksena on ollut osallistaa johtokuntaa ja tuoda mahdollisuus nostaa keskusteluun asioita myös johtokunnan kokousten välillä.
Kiertotalous on tulossa vahvasti mukaan eri
yhteiskunnallisiin toimintoihin. Maa- ja metsätaloudella on tässä paljon mahdollisuuksia mutta
vielä on paljon myös vastuksia voitettava, jotta
kiertotaloudella olisi taloudellista merkitystä
MTK:n jäsenille.
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Liiton kokoukset 2017
Kevätkokous seurakuntakeskus 19.4. Ruovesi
Kevätkokous pidettiin 19.4. Ruovedellä, uudessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuuden avasi, ja toivotti
kokousväen tervetulleeksi Ruovedelle, Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita. Kokouksen avaus MTKPirkanmaan puheenjohtaja Jukka Niittyoja.
Hyvät ammattiveljet ja sisaret. Hyvät MTKPirkanmaan kevätkokouksen osallistujat.
Kuntavaalit ovat takana ja oli hienoa huomata, miten
monet viljelijät olivat ehdokkaina ja miten monet tulivat valituiksi. Kiitokset teille aktiiveille jotka jaksatte
kantaa vastuuta myös kuntapuolella. Joudutte tulevalla
valtuustokaudella todella tärkeiden päätösten tekijöiksi.
Toivottavasti saatte vietyä kotimaisen ruuan ja paikallisten palveluiden lisäämisen myös kuntatasolle, vaikka
maakuntauudistus tuleekin viemään aikaanne todella
paljon.

asiaan suhtaudutaan. Elintarvikemarkkinoiden toiminta
tai siis toimimattomuus on myös pidettävä esillä, me
tarvitsemme lainsäädäntöä kiellettyihin kauppatapoihin.
Euroopassa on jo 16 maassa erilaista kansallista lainsäädäntöä joilla kauppatapoja ohjaillaan.

Maakuntauudistus tuleekin olemaan yksi suurimmista
ponnistuksistamme normaalin edunvalvonnan lisäksi
seuraavien vuosien ajan. Olemme päässeet mukaan
valmisteleviin työryhmiin ja niihin on osallistunut
useita johtokunnan jäseniä toimihenkilöiden lisäksi,
siitä kiitos heille! On tärkeää saada jo valmisteluvaiheessa maaseudun ja maatalouden näkökulmat esiin,
ettei niitä sitten tuoda valmiina pakettina, kun kaikki on
jo päätetty. Varsinkin lomitustyöryhmä on tehnyt ja
tekee erittäin tärkeää työtä. Meitä on työryhmissä
kuunneltu ja toivottavasti saamme myös asioita vietyä
meitä tyydyttävään suuntaan. Maakuntauudistus tulee
olemaan iso muutos ja toivottavasti se ei keskity pelkästään sote-asioihin. Erikoisen lisämausteensa asiaan
tuo myös se seikka, että maakuntamme alueella on
myös muiden liittojen yhdistyksiä. Olisi huomattavan
paljon yksinkertaisempaa ja toimivampaa jos liittorajat
olisivat yhteneväiset maakuntarajojen kanssa.

Maatalouden yrittäjätulon erittäin raju romahdus saataneen jo kuluvana vuonna nousu-uralle. Useata lähteestä
olemmekin tämän saaneet lukea ja kuulla, mutta se ei
tahdo auttaa talousahdingossa olevia viljelijöitä. Kehotankin teitä miettimään tarkasti kevään kylvösuunnitelmia ja varmistamaan mahdollisuuksien mukaan
parhaan mahdollisen taloudellisen tuoton panoksillenne. Myös edellisen kauden loppuvarastojen kohtalo
kannattaa suunnitella jo nyt, ettei sitten puintikauden
kynnyksellä tarvitse tehdä hätäratkaisuja. Viherlannoitusnurmi ja mahdollinen yhteistyö karja- ja viljatilan
välillä voi olla hyvä ratkaisu.
Työssä jaksamista ei saa koskaan unohtaa ja varsinkin
kotieläintiloilla siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Olisi hyvä, että viljelijät kykenisivät edes hetkeksi
unohtamaan arjen haasteet ja pystyisivät ottamaan aikaa
lomalle, edes minisellaiselle. Tiedän, että tämä on
helpommin sanottu kuin tehty, mutta tilanne tärkein
voimavara olette te itse. Jaksaminen heijastuu kaikelle
mitä teemme, myös perhesuhteisiin. Apua kriisitilanteisiin pitää hakea ja sitä tarjoamme hankkeemme VFII
kautta. Melan hallinnoima Välitä viljelijästä projekti on
myös osoittanut tarpeellisuutensa. Tämä projekti muuttuu toivottavasti jatkuvaksi, että apua tarvitsevat sitä
myös jatkossa saisivat nopeasti. Omalta osaltaan oma
liittomme on panostamassa jaksamiseen hakemalla
uutta monivuotista hanketta, jossa VFII-teema jatkuu.

On edelleen perin kummallista, että joudumme perustelemaan ja käyttämään aikaamme asioihin, jotka ovat
meille itsestäänselvyyksiä. Tuntuu käsittämättömältä,
että kotimaisen ruuan käytön lisääminen kuntasektorilla
on lähes mahdotonta. Miten kuntapuolella voidaan
tarjota ruokaa, jota me emme voi lakien ja direktiivien
mukaan tuottaa. Viimeisin vastaus jonka olen kuullut,
oli sellainen, että jos kuntahankintoihin tehdään tiukennuksia, niin ananakset voivat jäädä pois hankintalistoilta. Tämä kuvannee hyvin miten meille niin elintärkeään
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Stipendin saajat olivat:
Tero Linnainmaa
Henna Lääveri
Elina Ojanen
Jaakko Ojanen
Juho Erkkilä
Arttu Ruuna

Tampere
Orivesi
Ruovesi
Ruovesi
Nokia
Lempäälä

Stipendinsaajien puolesta kiitoksen lausui Henna Lääveri.
Vuoden työssäoppimistilan huomionosoituksen luovutti
Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Taina
Eweiss Saaja: Aholaidan lammastila, Pasi Aholaita ja
Satu Alajoki Kangasalta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Lindell ja
sihteeriksi kutsuttiin Päivi Fallström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Naapi ja Jukka Niemi, toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina. Paikalla oli 47 osallistujaa.

Pidämme kevätkokoustamme hienossa uudessa seurakuntakeskuksessa. Se on hirrestä tehty ja olemmekin
saaneet kuulla hirren uudesta tulemisesta. Toivottavasti
myönteiset kokemukset nostavat hirsirakentamisen ihan
uudelle tasolle ja tällä hienolla kotimaisella raakaaineella saamme lisäarvoa tuottamallemme puulle.
Lisäksi se työllistävä vaikutus paikallisesti on huomattavan suuri.

Kokousesitelmän piti MTK:n 3. puheenjohtaja Markus
Eerola
Maakuntauudistustilanteesta muutama huomio, MTK
on hyvin mukana uudistustyössä. Elinkeinorakenne
muuttuu niin paljon, että uudistus tarvitaan ehdottomasti. Maakunnissa vaikuttamisen aika on nyt. Lomituspalvelun uudistus on työryhmän erittäin tärkeä tehtävä.
Eerola kertoi järjestön meneillään olevasta uudistusprosessista. Järjestöuudistusselvitys tarvitaan, koska jäsentilojen ja jäsenten määrä vähenee ja tilarakenne muuttuu - aluehallintouudistus haastaa vaikuttamista. Tarvitaan selvitys ja toimenpide-ehdotus. Alue- ja paikallistason vaikuttamismahdollisuudet on turvattava, on
myös mietittävä millaista edunvalvonta ja järjestötoimintaa tarvitaan. Taloustyöryhmä mm. velvoitetaan
hakemaan ja arvioimaan uusia jäsenmaksumalleja ja
selvittämään niiden toimintamahdollisuudet. Tavoite
on, että remontti valiokuntauudistuksineen on valmis
2018. Maaseudun arvoista - tulevaisuusasiakirja, joka
hyväksytään liittokokouksessa kesällä. Eerola esitteli
asiakirjaluonnoksen pääkohtia. Ekologisuus, sosiaalisuus eli yhdessä tekeminen, eettisyys, taloudellisuus. Järjestöuudistus keskustelutti mm. seuraavista asioista.

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja samoin monet
yhdistyksemme ja myös MTK-Pirkanmaa. Tuntuu
etuoikeutetulta olla järjestön luottamustehtävässä tänä
merkkivuotena. Osa yhdistyksistä on jo viettänyt juhlia
ja osalla se on vielä edessä. Liiton juhla on elokuun
alkupäivinä ja se sopivasti vie meitä kohti sadonkorjuuta. Toivonkin, että juhlavuotemme antaa teille lisävoimia arkiseen aherrukseen ja tuo myös jaksamista edunvalvontatyöhön. Sen tarpeellisuuden on osoittanut 100vuotias historiamme joka saa varmasti jatkoa tulevina
vuosikymmeninä.

Lopuksi toivotan kaikille mahdollisimman hyviä kylvökelejä ja suotuisaa kasvukautta. Salorinteen Säätiön
stipendit jakoi säätiön edustaja Jorma Salovaara.
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- Yhdistyksiä ja liittoja pitää kohdella järjestön uudistuksessa tasapuolisesti. Siinä onkin huomioitava se, että
jokainen MTK-yhdistys osallistuu sijaintimaakuntansa
edunvalvonnan kustannuksiin.
Maakunta ja liittorajojen erilaisuuden vuoksi näin ei nyt ole. Mikäli
yhdistykset haluavat jatkossakin järjestäytyä nykyiseen
tapaan, on keskusliiton huolehdittava alueellisen edunvalvonnan resursseista. Esitettyä avoimuutta ei ole,
koska mm. varajäsenillä ei ole edes kuunteluoikeutta
MTK:n uusien verkostojen kokouksissa. Turha kirjoittaa avoimuudesta, jos käytäntö on tämmöistä. Ei pitäisi
olla vaikeaa nykyään, kun on skypet ym. välineet käytössä.

juhlava paikka viettää juhlavuotemme virallista päätöstilaisuutta. Saanko pyytää tänne eteen Isäntäämme
Tampereen kaupungin edustajaa Pekka Kivekästä.
Tässä uunituore historiikkimme jonka julkistus on
kokouksen jälkeen tässä samassa paikassa. Sieltä löytyy
myös kuva tässä samassa paikassa otettuna 40-luvulta.
Olette tervetullut jäämään seuraamaan kokoustamme ja
historiikin julkaisua, jos vain ehditte. Olen kiitollinen,
että saan avata tämän kokouksen näin juhlavuotenamme. Vuosi jää meidän viljelijöiden mieleen sekä hyvässä, että pahassa. Koko kasvukausi näytti miten kaikki
voi olla todella hankalaa ja kasvukausi huipentui karmeisiin korjuukeleihin. Sitkeästi kuitenkin teimme
kaiken mahdollisen ja jopa mahdottoman saadaksemme
sadon talteen, sellaisia me viljelijät olemme. 100vuotiaan järjestömme, liittoomme ja suuren osan yhdistyksistä täyttäessä tasavuosiaan, on juhlia järjestetty
pitkin vuotta. Juhlavasti ja taidokkaasti järjestetyt juhlat
ympäri Pirkanmaata ovat osaltaan näyttäneet sen voiman joka yhdistyksistä löytyy. Olen niistä moneen
päässyt osallistumaan ja haluankin vielä kiittää kaikkia
Pirkanmaalla juhlan järjestelyihin osallistuneita. Olette
myös jaksaneet tehdä juttuja ja antaa haastatteluja
mediaan, joten MTK on saanut paljon näkyvyyttä juhlavuotenamme, tästä myös kiitos. Sitten ihan käytännön
asioihin, siihen arkeen jossa elämme. Miksi julkisessa
keskustelussa on alkutuotannon tilanne aivan absurdi?
Jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, syytetäänkö öljyntuottajia? Entä kivihiilikaivoksessa työskenteleviä? Ei
syytetä, mutta entä alkutuotanto? Lehmien metaanipäästöjä mitataan ja meidän hiilidioksidipäästöt ovat
muutenkin tarkkailussa ja lisäksi meidän pitää suojella
vielä metsämme hakkuilta, että hiiltä voidaan jatkossakin louhia. Mielikuva on saatava vastaamaan todellisuutta. Samoin toivoisin kaupan muuttavan strategiaansa ja toimivan sille kuuluvalla tavalla. Ruuan arvostuksen lisääminen olisi erittäin tärkeää, varsinkin kun
tuottamamme raaka-aineet ovat maailman puhtaimpia
ja korkealaatuisimpia. Miksi ne pitää saada alemmalla
hinnalla kuin epäeettisemmin tuotetut? Ruuan hinta on
laskenut viimeiset 30 vuotta, eikö nyt olisi aika katsoa
myös asiaa laadun ja tuottajan näkökulmasta? Miten
MTK näkyy yksittäisen jäsenen näkökulmasta? Toivoisin, että vastaus olisi: Saan vertaistukea toisilta viljelijöiltä, yhteisiä tapaamisia saman henkisten ihmisten
kanssa, neuvoja ja koulutusta. Edunvalvontaa sekä
paikallisesti, maakunta- ja valtakunta ja EU-tasolla.
Kaikki tämä ja vähän enemmän kohtuullisella jäsenmaksulla. Tähän kaikkeen olemme jo nyt pyrkineet ja
jatkossa vieläkin voimallisemmin.

Syyskokous 12.12.2017 Raatihuone, Tampere
100 vuotis-juhlakokous pidettiin arvokkaasti Tampereen raatihuoneella, Tampereen kaupungin kutsumana.
Tampereen kaupungin tervehdyksen lausui, Pekka
Kivekäs. Kokouksen avasi, MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja Jukka Niittyoja.
Arvoisat MTK-Pirkanmaan syyskokouksen osanottajat,
hyvät Naiset ja miehet! Aivan ensiksi kiitos Tampereen
kaupungille kutsusta saada viettää satavuotiaan liittomme syyskokous näin arvokkaassa paikassa. Edellisestä vierailustamme onkin jo tovi aikaa. Tämä on

Järjestö- ja jäsenmaksu-uudistus on seuraava suurempi
järjestömme tavoite. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa
jäsenmaksuperusteita ja taata yhtenäinen edunvalvonta
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ympäri maan. Nyt jäsenmaksuperusteiden- ja jäsenrekisterien ylläpitoon kulutetaan aivan liikaa rahaa ja
voimavaroja. Uudistus vie aikaa ja ei varmasti ole
helppo toteuttaa, mutta tehtävä se on. Pieniä toivonpilkahduksia on ollut nyt huomattavissa leipäviljojen
hinnassa, Itämerivähennystä EI NÄY hinnoissa tällä
hetkellä. Muistini mukaan se on ensimmäinen kerta
EU-aikana. Tarvitsemmekin totaalisen muutoksen
viljapuolelle, osoitteettoman bulkkiviljan sijaan sopimustuotantoa ja aktiivista otetta viljakauppaan. Ensimmäinen askel voisi olla osuuskuntaan liittyminen,
VILJA TAVASTIA on viljelijöiden omistama, jonka
päätarkoitus on maksimihinnan saaminen viljasta. Ensi
vuonna avautuva VILJATORI antaa myös mahdollisuuden uudenlaiselle kauppatavalle. 25 M€ maataloudelle osoitettu kriisituki hallituksen syksyn lisätalousarviossa oli hieno ele, mutta se on ikävä kyllä taas
vesittymässä alkuperäisestä tarkoituksestaan. Lupaa on
haettava EU:sta ja se kestää ja kestää, ehkä sitten joskus keväällä… Mielestäni kriisituki on sellainen, että
sen saa pikaisesti ja tarpeeseen. Tietysti ensi vuonnakin
on rahantarvetta, mutta se ei nyt vain tunnu enää kriisituelta. Sinänsä tuen maksu energiaveron palautuksena
polttoöljyn osalta on mielestäni oikean suuntainen.
Tuen määrä on suoraan verrannollinen tuotannon aktiivisuuteen, siellä missä tuotetaan, myös öljyä kuluu.
Toki myös väliinputoajia on, mutta tuskin mikään
tukimuoto on aukoton. Samoin tämän suuntaisen tuen
ulosmittaaminen maatalouskauppaan tai teollisuuteen
on vaikeaa. Digiloikan otin esille valtuuskunnassa ja
avaan sitä hieman tässä. Maailma on muuttunut hurjasti, pienetkin uutiset oikeat tai valesellaiset kiirivät
hetkessä ympäri maailman. Sosiaalinen media jakaa
mielipiteitä ja muokkaa niitä, tykkää, en tykkää. Myös
vastaamattomuus on kannanotto. Maailman digitalisoituminen myös mahdollistaa paljon asioita järjestötyössä
ja helpottaa paljon, kun siihen jaksaa perehtyä. Kokoustamaan ei tarvitse aina lähteä paikan päälle, vaan sen
voi tehdä kohtalaisen helposti, vaikka traktorin hytistä
puunajon katkeamatta. Tästä on esimerkki liittomme
johtokuntamme skype-infopalaverista. Jos otamme
edes osan tarjolla olevista sähköisistä palveluista aktiivisesti käyttöön, niin se avaa paljon uusia ovia. Tärkeä
osuus on myös positiivinen ja aktiivinen ote elinkeinomme puolesta sosiaalisessa mediassa. Olemme liittona olleet tässä asiassa aktiivisia ja toivon meidän
pysyvän edelleen tiennäyttäjinä muille. VoimaaFarmarille hankkeemme starttaa vuoden vaihteessa ja
näin myös osaltamme olemme auttamassa viljelijöitä
jaksamaan. On erittäin ikavä asia, että tällaisia hankkeita tarvitaan, mutta meillä on nyt ainakin resursseja
tehdä asian eteen kaikki mahdollinen.

Hyvä kokousväki Itsenäinen Suomi on 100-vuotta ja
kuusi päivää vanha. Itsenäisyytemme on ollut uhattuna
useasti ja sen säilyttäminen on vaatinut valtavia uhrauksia. Tästä syystä haluamme muistaa niitä, joiden

uhraus isänmaalle on ollut kaikkein suurin. Seppelpartio lähetettiin matkaan.
MTK-Pirkanmaan 100 vuotisjuhla kokous tänään
12.12.2017 haluaa osoittaa kiitollisuutensa ja kunnioituksensa sotiemme veteraaneille sekä itsenäisyytemme
puolesta kaatuneille, lähettämällä tervehdyksemme
Kalevankankaan sankarihaudalle. Me viljelijät arvostamme isänmaatamme kutenkin muutkin suomalaiset,
mutta meillä on maahan hyvin konkreettinen sidos.
Tiedämme, miltä tuntuu seistä omalla maalla, tiedämme miltä tuntuu kun "isät katsovat mullasta maan".
Siksi isänmaa on meille erityinen. Ilman sankarivainajien uhria, ilman veteraanien panosta - kotirintamalla
tehtyä työtä unohtamatta, ei meillä olisi maata mitä
viljellä, ei perustusta minkä varaan kasvattaa sivistystä
ja hyvyyttä, eikä kansaa mitä mille tuottaa ruokaa.
Nöyrä kiitoksemme. Nyt juhlavuosi on juhlittu ja alkaa
toivottu arki. Rauhallista ja levollista Joulua!

9

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kittilä ja
sihteeriksi kutsuttiin kenttäpäällikkö Päivi Fallström,
pöytäkirjantarkastajiksi Kari Sipilä Kangasala ja Markku Yljoki, Viljakkala sekä äänten laskijoiksi
Pasi Aspila, Pälkäne ja Hannu Karppila, Kangasala.
Paikalla todettiin kokouksessa olevan 75 osallistujaa.
Johtokunnassa erovuorossa ovat Tiina Jokela Hämeenkyrö, Heikki Salomaa Eräjärvi, Jukka Niittyoja Viljakkala, Sirkku Mäkelä Ruovesi, Tiina Jokela Hämeenkyrö. Jokela luopui paikastaan 2 kauden jälkeen. Tuomas
Potila, Hämeenkyröstä valittiin yksimielisesti Jokelan
tilalle. Heikki Salomaa valittiin yksimielisesti uudelleen.

Satoi tai paistoi
Liiton 100-vuotishistoriikki julkaistiin kokouksen
jälkeen. Historiikin kirjoittaja kirjailija Juha Kuisma
esitteli teoksensa. Tilaisuuden päätteeksi historiikki
jaettiin kaikille kokoukseen osallistuneille ja kirjailija
Kuisma signeerasi kirjat. Nimikirjoituksen halusivat
lähes kaikki ja jono muodostikin arvokkaan ja samalla
mukavan hetken komeassa Raatihuoneen portaikossa.
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Tiedotus ja viestintä
Toimintavuonna liiton ja hankkeiden tiedotus ja viestintä on hoidettu pääasiassa sähköisesti. Varavoimaa
farmarille II-hankkeen esitettä jaettiin kevään kaikissa hankkeiden ja liiton tilaisuuksissa. Topi-hankkeen
viljelijäkoulutuskierrokselle tulostettiin koulutusaineistot. 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. Suosittu tekstiviestipalvelu päättyi kaikkien pettymykseksi syksyllä tietoliikenneoperaattorin vaihtumisen takia. Tekstiviestipalvelut olisivat muuttuneet maksullisiksi ja suhteellisen kalliiksi,
joten liitossa päätettiin ainakin toistaiseksi yrittää pärjätä sähköposti- ja Facebook-tiedotuksella sekä
kannustaa yhdistyksiä WhatsApp-palvelun käyttöön ja perustamaan omia Facebook-sivuja.
Järjestössä on käytössä Lync-viestintäjärjestelmä. Lync on pikaviestin- ja videokonferenssijärjestelmä,
jonka avulla puhelut ja videoneuvottelut voidaan hoitaa omalta työpisteeltä verkossa. Lynciä käytetään
liittojen välisissä palavereissa sekä toiminnanjohtajien palavereissa lähes viikoittain. Liiton johtokunta on
pitänyt lync-kokouksia kertomusvuonna kerran kuukaudessa ajankohtaisten ja akuuttien asioiden hoitamiseen ja keskinäisen tiedonkulun tehostamiseen.
Tiedotusvälineinä käytettiin sähköpostia, www-sivuja, Twitteriä ja liiton sekä maaseutunuorten Facebook-sivuja sekä tekstiviestitiedotusta. Tekstiviestipalvelu loppui lokakuun lopulla. Liiton Facebook
sivuilla on yli 400 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. Facebook-syöte näkyy myös liiton www-aloitussivulla.
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. Valtuuskunnan myöntämät kannusteet aiheuttivat positiivista liikettä yhdistysten tiedotuksessa. Monet yhdistykset aktivoituivat lähettämään kirjeitä ja sähköposteja säännöllisesti jäsenilleen. Uusia sähköpostiosoitteita kerättiin yhdistyksissä myös kohtuullisesti. Liiton johtokunnan sisäinen WhatsApp-ryhmä sekä suljettu Facebook-ryhmä ovat päivittäisessä käytössä 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 2017
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
kuusi (6) kertaa, Päätöksiä kertyi yhteensä 74
pöytäkirjapykälää. Lisäksi skype-kokouksia
pidettiin tarpeen mukaan, akuuteista asioista
keskusteluun. Lisäksi viestittelyä tiedotusta
hoidettiin WhatsApp-viesteillä.

Esityksestä puuttuu esim. oy-muotoisia tiloja,
maksut ovat kalliita, liian vähän tuettua lomitusta. Ollaan menossa tilakohtaiseen malliin, lomaoikeus ei enää olisi enää henkilökohtainen. Jälkipyykki pelottaa esim. jos loma-aikana tapahtuu
jotain vahinkoa, työryhmän esitys tulossa huhtikuun alussa lausunnolle. Muutosjohtamisen
tapaamisessa on mietitty konsernirakennetta
sote-maku-pelastus. Entä valvonta, voiko ulkoistaa vai onko mahdollista vain viranhaltijoille.
”Yleispoliisi” ei voi käydä tiloilla, esim. hoitava
eläinlääkäri ei voi olla valvoja samalla käynnillä.
Nähtävä mahdollisuutena, esim. lomittajaa ei voi
laittaa väkisin valvontatehtäviin. MTK:n valiokunta/verkostolaitoksen uudistus on hiukan
sekaisin vielä ja hakee toimintamallia. Sähköisiä
välineitä otetaan käyttöön tehokkaammin; fb,
skype ym. Päätöksenteko on vielä aika hankalaa
sihteerit vielä myös hakusessa. Keskusliitolta ei
ole tulossa apuja tähän asiaan. Onko rahansäästö
ainoa syy vanhan järjestelmän alasajossa? Paremminkin toimintatavan uusimisessa ja Simonkadun toimihenkilöiden työtaakan tasaamisessa.

1.2. Pirkanmaa jätehuollolla Tampereella
Maakuntauudistus on valmisteilla ja liitosta on
työryhmissä hyvä edustus Kuntien maaseutuhallinnon yhteistyöryhmässä ovat Sirkku Mäkelä ja
Visa Merikoski. Lomituspalvelujen alatyöryhmässä ovat Mika Nieminen ja Heikki Salomaa.
Tapaamisia on ollut marraskuusta asti. maaseutuhallinnon yhteistyöryhmässä edelleen vaan
kuvataan nykytilaa. Keskusteltiin lomitusasioista ja miten homma hoituu maakuntauudistuksen jälkeen. Kuka hoitaa ja millaisella alueella.

Maakuntauudistuksen
maatalouspalvelutyöryhmän työ alkaa olla siirtymässä tulevaan
aikaan.
Käsiteltiin Sirkku Mäkelän tekemä esitys yrittäjyysvaliokunnan perustamisesta. Alueellinen
elinkeino ja yrittäjyysvaliokunnan perustaminen
Var-Sat-Pir-alueelle Syy: MTL:n valtakunnallisen valiokunnan varajäsenillä ei ole kokouksissa
edes kuunteluoikeutta, jolloin mm. Pirkanmaalla
ei tiedetä mitä päätetään tai edes mistä puhutaan.
Keskusteltiin, että tehdään esitys, että varajäsenillä pitää olla kuunteluoikeus.

Reuna-alueiden yhdistyksiin, jotka ovat naapuriliiton alueilla, otetaan yhteyttä johtokunnan
jäsenten kautta.
Pirkanmaan ympäristöohjelman ongelma kohdista keskusteltiin. Jätehuoltoasetus kirjoitetaan
uusiksi kuitenkin, kun luonnonsuojelulaki uudistuu. Vuoden huoltoväli mm. tullaan siivoaan
pois, koska on kohtuuton. Meidän katsottava
perään, että jätehuoltojaostokin tottelee uudistuvaa asetusta. Ympäristölupamääräykset voivat
olla lakia kireämmät. Meni jo alussa kiville,
koska kunnat pakotettiin liittymään Tampereen
jätehuoltoon.

Päätettiin hakea uutta omaa 3-vuotista hyvinvointihanketta 1,5 htv:lle hanke, mutta yhteistyö

23.3. Anu-Maarit ja Tuomas Välikosken
tilalla Vilppulassa
Lomitus puhuttaa edelleen, lakiesitys on huono.
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jatkuu edelleen Satakunnan kanssa sekä muiden
maakuntien vastaavien hankkeiden kanssa. Maija
Pispa kirjoittaa hankesuunnitelman ja hakemuksen, työvaliokunta valtuutettiin hakemaan hanketta. Todettiin, että: Yksityistieasian lausuntoa
ei taida tarvita erikseen tehdä, MTK on jo lausunut, siihen ei liene lisättävää, vaikka onkin erittäin tärkeä asia.

kohdat vielä täysin auki. Keskusteltiin jäseneduista, maksavan jäsenen pitää saada kunnollista konkreettista ja rahallista hyötyä. Rivijäsen ei
koe EU-tasoista edunvalvontaa jäsenetuna. Pitää
olla palveluita ja etuja jotka vain jäsenet saa.
Eritasoisilla jäsenmaksuilla saisi tietynlaisia
etuja. Maakuntauudistus on tervetullut juuri
tähän kohtaa vahvistaa liiton olemassaolon tarvetta, koska keskustelu on ollut voimakasta
siirtää kaikki toimihenkilöt Simonkadun työntekijöiksi. Keskusteliin jäsenmaksuista vilkkaasti.

9.8. Peltolan tilalla, Kangasalla Riku-Sippo
Uotilalla
Keskusteltiin mm. liiton 100 juhlasta ja todettiin,
että tunnelma oli hyvä ja saadut palautteet olivat
pääsääntöisesti hyviä. Ohjelma oli hyvä, vaikka
Hinta olikin aika kova, niin kyllä hengen nostatustilaisuuksia tarvitaan. Historiikin esittelyä
kaivattiin hiukan. Bändistä on tullut paljon kiitosta.
Maija Pispa piti hankekatsauksen, todettiin, että
tuensiirtosopimus on tehtävä nyt, että saadaan
koko Pirkanmaan alueelle hankerahaa. ELYkeskus rahoittaa vain koko maakunnan kokoisia
hankkeita, mutta MTK-Satakunta ei suostu
siihen, että MTK-Pirkanmaa hoitaa Satakunnan
liiton alueen pirkanmaalaisia alueita. On järkevää hankkia nyt rahaa koko alueelle, eikä vain
liiton alueelle. Työntekijä joudutaan hakemaan
udellen, koska seuraava hanke on uusi hanke.
Lomituslain huolenaiheet eivät ole kadonneet
minnekään, ministeri Saarikolle on myös saatu
viestiä menemään, jää nähtäväksi auttaako asiaa.
Johtokunnan asiat ja arkisto on nykyisin MTK:n
intrassa, Tuvassa alkuvuosi on opeteltu käyttöä.
Tupa toimii vaihtelevasti. Maakuntauudistuksen
aiheuttama työmenekki puhututtaa jonkun verran. Ja on tullutkin jostain päin kysymyksiä.
Maakuntauudistukseen on oltava etukäteen
vaikuttamassa ja valmisteluvaiheessa on oltava
tiiviisti mukana. Siitä ei voida säästää ei rahaa
eikä aikaa. Jo tehtyjen päätösten muuttamiseen
tulee menemään paljon enemmän rahaa.
Nykypäivän edunvalvontaa oltiin tekemässä, kun
maaseutuasiamiesten olemassa olosta on oltu
päättämässä.

Voimaa Farmarille - hanke käynnistyy, hankepäätös Päätös on saatu 4.10.2017 1.1.20831.12.2020 budjetti n. 400 000 e, tuensiirtosopimus MTK-Satakunnan kanssa vv. 2019-2020
alustavasti 63 000 e. n 1,5 htv Pirkanmaalle,
Satakuntaan 1,5 htv * 25 %.
Tavoite rekrytoida hankepäällikkö tämän vuoden
puolella. Päätettiin laittaa hankepäällikön paikka
julkiseen hakuun. Valtuutettiin työvaliokunta
tekemään käytännön työ ja hakijat käsitellään
joulukuun kokouksessa. Keskustelu valiokuntaja verkostouudistuksen onnistumisesta, uudistus
ei ole lähtenyt liikkeelle toivotulla tavalla. Verkostojen määrärahoja ei ole käytetty eikä verkostosysteemi
toimi
kuten
odotettiin.
Valtuuskunnalta pyydetään kommenttia. Tarvitsee uuden alun. Osaaminen ja Tupa-maailmaan
sitoutuminen jne. Merikoski esitteli toimintasuunnitelman #eilannistusta, Juhlasta arkeen
teemalla mennään sekä kohdennettua viestintää
lisätään. Kovemmat otteet käyttöön halpuuttamisen vastaamiseksi. Keskustelu Tupa-, skype ja
käyttäytymisestä. Somen voimasta ja siellä käyttäytymisestä
ja
mahdollisesta
somekoulutuksesta. Maankäyttö- ja muu ympäristövaikuttaminen korostuu, siinä kehittyvä Tampere
ja Pirkanmaa etulinjassa. Uudet kunnalliset
luottamushenkilöt huomioitava. Hyvinvointi ja
jaksaminen, maakuntauudistus, markkinat ja
markkinat ja ruokaketju, järjestö/jäsenmaksuuudistus. Maaseutunuorten verkoston kehittäminen. Keskusteltiin myös kannattaako yhdistysten
pj.-skype-kokouksia viritellä. Voidaanko aloittaa
jollain yhdistysalueella ensin. Pitää olla asiaa,
että kannattaa kokoontua. Otetaan pj.sihteerikokouksen
aiheeksi.
Merikoski esitteli jäsenmaksutilanteen ja talousarvion. Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle
2%
jäsenmaksun
korotusta.

18.19.
Tampere
UKK-Instituutti
Johtokunta sai MTK:n taloustyöryhmän terveisiä
järjestöremontista ja jäsenmaksu-uudistuksesta.
Valtuuskunnassa päätetään, jatketaanko jäsenmaksu-uudistusta, kuten taloustyöryhmä on
valmistellut. ”Edunvalvontamaksu on kehitteillä,
jolloin kaikille tuottajayhdistyksille ja Metsänhoitoyhdistyksille olisi sama peruste. Yksityis13

Sirkku Mäkelä
Mika Nieminen
Heikki Salomaa
Jussi Vilo
Anu-Maarit Välikoski
Esko Yli-Pärri

9.11.
Skype-kokous, osallistujat etänä
MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen
esitteli vielä kesken olevaa järjestöuudistusta.
Keskusteltiin mm. siitä että liittoalueet ja yhdistykset on otettava huomioon rahallisesti ja alueellisetsi. Pyykkösen vastaus, priorisoidaan
toimintaa ja jäsenpalvelua. Organisatoriset asiat
ovat vaikeita eikä niihin voida ylhäältä käsin
puuttumaan, mutta mm. Pirkanmaan ongelmat
on tiedossa. Todettiin, että kannatettavaa uudistusta ollaan tekemässä. Paljon kysymyksiä virisi
ja keskusteltiin vilkkaasti. Pirkanmaalla on 25 %
tiloja jotka eivät ole MTK-Pirkanmaan alueella,
tämä otetaan puheeksi jossain kohtaa jäsenmaksu-uudistuksen kulkua. Kuulostaa isolta mutta
hyvältä ja oikean suuntaiselta. Mitä liiton maksu
vaikuttaa? Pääseekö liitto vaikuttamaan omaan
osuuteensa? Entä Häme-Satakunta-alueet. Siellä
ei olla tilanteen tasalla yhdistyksissä. Rajaalueilla edunvalvonta kärsii. Kahden laskun
mallista on päästävä eroon. Yksityiskohtainen
työ alkaa valtuuskunnan päätöksen jälkeen.
Liitot ovat valtuuskunnan kautta päättämässä
asioista. Yhden laskun malli on ehdoton tavoite,
yhteneväinen jäsenrekisteri on ehdoton tavoite,
jotta jäsenmaksun keruu onnistuu.

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

18.12. Nokian kaupunkikehitys, Nokia
MTK-Pirkanmaan johtokunta valitsi Voimaa
Farmarille-hankkeen hankepäälliköksi HTK
Maija Pispan Ylöjärveltä.
Johtokunta päätti myös, että hankepäällikön
tehtävää hakeneet voivat samalla hakemuksella
hakea osa-aikaista hankeasiantuntijan tehtävää
ilmoittamalla siitä meille. Erillistä hakemusta ei
tarvita. Laitamme työpaikkailmoituksen auki
tammikuussa ja haastattelut ja valinta tehtäneen
tammikuun loppuun mennessä. Todettiin että
Nuorten valiokunta järjesti Jaakko Aholan johdolla Maaseutunuorten juhlagaalan 16.12. Tampereelle, 125 osallistujaa paikalla. Onnistui hyvin
ja tunnelma oli hyvä. Mari Alanen Nokialta
valittiin vuoden maaseutunuoreksi. Johtokunnalle kiitokset tuesta.
Osallistuminen johtokunnan kokouksiin 2017:
Jukka Niittyoja
Pasi Aspila
Mika Hirvijoki
Tiina Jokela
Sami Joutsela
Hannu Karppila

4
4
3
5
5
5

6
3
6
5
6
6
14

15
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Valiokuntien ja työryhmien kokoukset
Var-Sat-Pir toimihenkilötapaamisia järjestettiin skypevideokokousyhteydellä. Niissä sovittiin
tulevasta yhteistyöstä, vastuuvuorotteluista ja
ajankohtaisista
asioista.

Liiton työvaliokunta
Työvaliokunta on johtokunnan työrukkanen
tavallista enemmän valmistelua vaativiin asioihin. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden
aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm.
juhlavuoden toimintoja ja liiton henkilöstöresursseja.
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
MTK-liittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat ovat muodostaneet alueellisen yhteistyöelimen, jonka kokoontuu tarvittaessa. Kokouksiin kutsutaan alueen MTK:n johtokunnan
edustajat sekä valtuuskunnan varapuheenjohtaja.
Liittojen puheenjohtajakokoukset
Liiton puheenjohtaja Jukka Niittyoja on osallistunut järjestettyihin pj-kokouksiin. Osaan kokouksia oli liittojen toiminnanjohtajilla mahdollisuus osallistua.

Ympäristö ja maapoliittinen valiokunta kokoontui 2.6. Huittisissa. Hannu Karppila valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi
2017. Hän myös edustaa VarSatPir valintaaluetta MTK:n ympäristö- ja maapoliittisessa
valiokunnassa.
Toimintavuonna oli varsinaisia ympäristö- ja
maapolitiikan asioita seuraavasti: MRL uudistus,
lunastuslain uudistus, Valtion alueidenkäytön
tavoitteiden uudistaminen jne.
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.

Yhteistoiminta-alueen viljavaliokunta kokoontui 14.8. Huittisissa. Kokouksessa käytiin
lävitse viljamarkkinatilanne ja viljavaliokunnan
kuulumiset, sekä kuultiin esitys osuuskunta
Vilja-Tavastian toiminnasta. Kokouksessa nousi
huoli haastavan vuoden aiheuttamista laatutappioista ja tulevista korjuuolosuhteista. Viljat valmistunevat noin kolme viikkoa myöhemmin
kylmyydestä johtuen, mutta myös kylvöt myöhästyivät keväällä paikoin paksun roudan ja
niiden orastuminen sitä seuranneen kuivuuden
vuoksi. Osuuskunnan osalta todettiin yhteisesti,
että ei ole järkeä perustaa useampaa vastaavalla
periaatteella toimivaa viljelijäryhmittymää kilpailemaan keskenään, vaan pyritään edistämään
yhden osuuskunnan asemaa keskuudessamme.

Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui
toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa. 13.4.
Simonkadulla pidetyssä kokouksessa käsiteltiin
valiokuntauudistusta ja sen myötä tavoiteltavaa
toiminnan ja erityisesti tiedonkulun tehostamista.
Alueellinen lihavaliokunta seuraa keskusliiton
lihavaliokunnan sekä muitten alueitten lihavaliokuntien työtä, ja tekee tarpeen mukaan kannanottoja ja antaa lausuntoja. Lisäksi ovat toimintansa
aloittaneet verkostot: kananmuna-, sika-, siipikarja-, lammas- ja nautaverkosto. Todettiin, että
tärkeää on kentän näkökantojen saaminen keskusliittoon ja verkostoilla on tässä olennainen
rooli. Tulevasta ohjelmakaudesta alusti Johan
Åberg, joka kertoi valmistelun olevan meneillään
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ja oleellisia asioita olevan paljon: ilmastopolitiikka, hiilen sitoutuminen, tukien parempi kohdentaminen ja aktiivituotanto, kansalliset tuet,
riskienhallinta, markkinakriisit, viljelijän asema
markkinaketjussa, kilpailulainsäädäntö, maatalousbudjetin niukkuus. Muita käsiteltyjä aiheita
olivat eläinsuojelulain kokonaisuudistus Leena
Suojalan toimesta, opettajille suunnatusta aineistopankista Antero Kaapan toimesta, lihaviestintähanketta ja tuoreita lihan tuotanto- ja kulutusbarometrejä Jukka Markkasen toimittamana.
Jukka Rantala kertoi lisäksi pidetystä riskiseminaarista ja lihan kulutustiedoista.

Sokos Hotel Ilveksessä. Kokouksien lisäksi
pidettiin yhdistysten maaseutunuorten vastaaville
kevätkokoontuminen 3.3. Ravintola Grillssonissa
ja valiokunnan gaalapalaveri 7.12. Ravintola
Puistossa Tampereella. Liiton maaseutunuoria
osallistui myös MTK:n Sata Lasissa- risteilylle
Tallinnaan 17.-18.3. ja syysparlamenttiin Turussa
9.-11.11.

1.11. Helsingin Sokos Hotel Presidentissä
pidetyssä kokouksessa kerrattiin pidetyn lihaseminaarin antia ja tehtiin kirjelmä, jossa valiokunta ilmaisee huolensa AB-alueen kotieläintuotannon tuotannon kehityksestä ja edellyttää
tuotannon edellytysten turvaamista jatkossa.

Maaliskuun kokoontumisessa rohkaistiin yhdistysten nuorten vastaavia keräämään alueiltaan
porukkaa gaalaan, sekä miettimään hyviä ehdokkaita siellä palkittavaksi vuoden maaseutunuoreksi. Kokoontumiseen osallistui myös maaseutunuorten puheenjohtaja Jarno Tuominen Paimiosta, joka kertoi keskusliiton suunnitelmista
juhlavuodeksi ja houkutteli nuoria mukaan kehittämään rohkeasti omia vaikuttajavalmiuksia.

Tammikuun järjestäytymiskokouksessa tutustuttiin Pirkanmaan Yrityskylään ja siellä toimivaan
maatilaan, sekä suunniteltiin kuluvan vuoden
toimintaa, esim. tehtiin päätös juhlavuoden
huipentavasta päätösgaalasta joulukuulle.

Marraskuussa pidetyssä valiokunnan kokouksessa valmisteltiin lähestyvää gaalaa tarjoiluiden ja
ohjelman osalta, sekä tehtiin päätös toteuttaa
vuodelle 2018 maaseutunuorten yhteystietoja
keräävä ”Ilmianna Maaseutunuori”- kampanja.
Valiokunta kokoontui vielä joulukuussa ennen
gaalaa sopimaan illan yksityiskohdista ja työnjaosta.
16.12. pidetty juhlavuoden päätösgaala kokosi
yhteensä 125 maaseutunuorta hyvän ruuan,
ohjelman ja tanssin merkeissä Sokos Hotel Ilveksen Ball Roomiin. Osallistujista pirkanmaalaisia oli noin 80 kappaletta muiden tultua eri
liittojen alueilta, lähinnä Varsinais-Suomesta,
Hämeestä ja Uudeltamaalta. Gaalassa vuoden
maaseutunuoreksi valittiin Mari Alanen Nokialta
ja palkinnoksi hänelle toimitetaan rekallinen Soil
Foodin lahjoittamaa rakennekalkkia. Ilta oli
onnistunut ja sen tavoitteena oli luoda tapahtumalle jatkoa tuleviksi vuosiksi.

Valiokunnan puheenjohtajana ja varana toimivat
pirkanmaalaiset Hannu Karppila ja Anu-Maarit
Välikoski. Valiokunnan sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Tuula Dahlman MTK-KaakkoisSuomesta.
Eteläisten liittojen maitovaliokunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan. Etelä-Suomen
maitovaliokunnan ja Var-Sat-Pir maitovaliokunta on pitänyt kokouksensa perinteisesti yhteisesti,
mutta suunnitelmissa on yhdistää valiokunnat
saman paikkamäärän säilyessä. Vuonna 2018
yhteisenä sihteerinä toimii Jaakko Ahola MTKPirkanmaalta.

Maaseutunuoret
polttivat
valtakunnallisesti
perinteisiä joulutulia 22.12. Pirkanmaalla tulia
poltettiin ainakin Lempäälässä, Vilppulassa ja
Viljakkalassa.

Maaseutunuorten valiokunta kokoontui toimintakauden aikana kaksi (2) kertaa; Tampereella 25.1. Tampereen Tillikassa ja 15.11.
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Vuoden aikana oli positiivista huomata se, että
maaseutunuorten toiminnassa on tapahtunut
paljon alueellista piristymistä esimerkiksi Vilppulassa ja Viljakkalan - Kurun suunnalla. Toimintaa ja tapahtumia järjestetään omatoimisesti
yhdessä, jolloin resursseja saadaan paremmin
hyödynnettyä ja tarpeeksi osallistujia mukaan.
Pirkanmaalla on noin 650 alle 35-vuotiasta
nuorta, joiden verkostoituminen on tärkeää tulevaisuuden järjestötyön ja maaseudun kehittämisen kannalta.

Hyvinvointivaliokunnan sihteerinä toimi Maarit
Hollmén MTK-Satakunnasta.
Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen luomuvaliokunta ei kokoontunut kertomusvuoden aikana.

Pirkanmaan valiokunnan puheenjohtajana toimi
Anu-Maarit Välikoski Vilppulasta ja varapuheenjohtajana Heikki Salomaa Eräjärveltä. Pirkanmaan maaseutunuorten valiokunnan sihteerinä toimi järjestöagrologi Jaakko Ahola.
Var-Sat-Pir yhteistoiminta-alueen osaaminen
ja hyvinvointivaliokunta kokoontui vuoden
aikana kerran 28.4. Huittisissa Wanhalla
WPK:lla. Valiokunta valitsi loppuvuodeksi
puheenjohtajakseen Tiina Jokelan Hämeenkyröstä. Kokous käsittely lomituslakia ja maakuntauudistusta.
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Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
TOPI-hankkeen tilaisuudet:
Koulutus ja -infotilaisuuksia järjestettiin TOPIhankkeen voimin. TOPI-hanke eli Tukikoulutusta
ja tietoa, Osaamista ja oppia, Perusteita ja
ponnistusvoimaa viljelijöiden digiloikkaan, Intoa
ja innostamista. TOPI:n hankeaika on 1.1.201631.12.2018. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa
Pirkanmaan alueen viljelijäkoulutukset sekä
muita infotilaisuuksia viljelijöille, neuvojilla ja
maaseutuyrittäjille. Hankkeelle ei ole palkattu
erillistä henkilökuntaa. MTK-Pirkanmaan toimihenkilöt hoitavat järjestelyt ja kaikki hankkeen
toiminnat. Erillinen työaikakirjapito hankkeelle
kirjataan erikseen. Hankkeen johtaja on Visa
Merikoski. Järjestötyön ohella hanketyötä toimintavuoden aikana tekivät Jaakko Ahola ja
Päivi Fallström. Toimintavuoden aikana järjestettiin 3 verokoulutustilaissuutta. Kaksi verotuksen ajankohtaispäivää alkuvuodesta yhteistyössä
verohallinnon ja MTK:n sekä ProAgria EteläSuomen kanssa ja yksi marraskuussa. MTKPirkanmaan toimihenkilöt Fallström ja Ahola
osallistuivat Mavin järjestämään neuvojille ja
hallinnolle tarkoitettuun tukikoulutustilaisuuteen
Tampereella. Kevään 2017 tukikoulutuskierros
järjestettiin hankkimalla ostopalveluna asiantuntijaluennot sekä hyvässä yhteistyössä maataloushallinnon, YTA-alueen ja ELY-keskuksen kanssa. MTK-Pirkanmaan toimihenkilöt järjestivät
koulutustilaisuudet, sopivat asiantuntija- ja hallinnon puheenvuorot, hallinnoivat hankkeen,
tiedottivat siitä, käyttivät asiantuntijapuheenvuoroja sekä vastasivat tilaisuuksien läpiviennistä ja
toimivat tilaisuuden puheenjohtajina. Ilmoitus
kevään koulutuskierroksesta julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa 24.2.2017 Lisäksi YTAalueet tiedottivat koulutuksista paikallislehdissä
ja sähköpostilla. Koulutuksista tiedotettiin myös
MTK-Pirkanmaa jäsensähköposteilla ja tiedotusta pidettiin koko ajan tasalla liiton Facebooksivun ja www-sivun avulla. Koulutustilaisuuksissa jaettiin luentomoniste maataloushallinnon
tuottaman materiaalin pohjalle tehdystä materiaalista. Lisäksi asiantuntijoiden esitykset ladattiin
julkisesti saataville MTK-Pirkanmaan nettisivuille. Tilaisuuksia ei tänä vuonna kuvattu,
koska vuoden 2016 kokemuksen perusteella
tallenteita käytiin katsomassa aiheesta riippuen
30 - 150 kertaa. Kuvaamisen suhteellisen kallis
toteutus ei ollut katsojien lukumäärään nähden

kustannustehokasta. Kulutusten katsominen
tallenteilta ei ole vielä riittävän kiinnostavaa.
Viljelijäkoulutuksilla on tiedon välityksen lisäksi
valtava sosiaalinen merkitys.
Heti alkuvuodesta pidettiin kaksi verotuksen
infotilaisuutta, 14.2. Tampereella ja 31.1. Vesilahdella. Verotilaisuuksissa perehdyttiin maatalousverotuksen perusasioihin ja veroilmoituksen
täyttöön. Lisäksi 14.2. kuultiin veropolitiikan
ajankohtaiskatsaus. Hanke järjesti myös viljamarkkinapäivän Ahlmanilla 31.3. keskittyen
viljelijäsopimuksiin, viljamarkkinoihin ja viljelijäosuuskunta Vilja-Tavastian esittelemiseen.
Tukikoulutustilaisuuksia pidettiin Pirkanmaalla 9
kpl. Viljelijöiden tukikoulutuskierros keräsi 617
kävijää. Syksyllä järjestettiin välitilinpäätös ja
verotus- sekä talousosaamis infopäivä. Välitilinpäätöksen- ja verotuksen infopäivänä mietittiin
talouden hallintaa suunnitelmallisen talouden
pidon sekä verosuunnittelun keinoin. Tarkasteltiin verosuunnittelua osana maatilan talouden
hallintaa. Päivän aikana tutustuttiin oman tilan
kirjapitoaineistoon: mitä aineistosta saa irti ja
miten aineistoa luetaan. Käytiin läpi peruskäsitteet ja tutustuttiin mm. kirjanpito-ohjelman
tarjoamiin
analyysivälineisiin.
Joulukuussa
pidettiin sopimusoikeuspäivän Tampereella.
Aiheena oikein laaditut sopimukset ja yrityskohtaisesti harkitut sopimuskäytännöt, jotka ovat
olennainen osa yritysten ennakoivaa riskienhallintaa. Mietittiin mitä pitää tietää sopimusoikeudesta, pitääkö viljelijän ja yrittäjän ostata sopimusoikeuden perusteita? Mitä ovat perheoikeudelliset sopimukset? Muuttuviin elämäntilanteisiin valmistautuminen kannattaa. Päivän aikana
syvennettiin vuotta aiemmin pidetyn sopimusoikeus-infon aiheita. Käytiin läpi sopimusoikeuden
perusteet. Mitä jokaisen viljelijän on hyvä tietää
sopimusoikeudesta. Pohdittiin sitä, mitä ovat
Perheoikeudelliset sopimukset. Tarvitaanko
testamentti, mikä on edunvalvontavaltuutus?
Vuoden 2017 aikana TOPI-hanke järjesti yhteensä 14 infotilaisuutta. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin useissa MTK:n sekä yhteistyökumppaneiden
tilaisuuksissa.
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EU-tukiavustajakoulutuksessa luennoi Johanna
Andersson MTK:sta, sähköisen tukihaun luennon piti Perttu Nääppä Sastamalan kaupungista.
ProAgria Etelä-Suomelta hanke osti luomutukien
sekä kotieläintuotannon tukien koulutusten
sisällön. Kaikissa tukikoulutustilaisuuksissa oli
myös Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajan
puheenvuoro. Myös YTA-alueiden henkilöstöä
oli paikalla kaikissa tukikoulutustilaisuuksissa
pitämässä puheenvuoron maaseutuhallinnon
ajankohtaisista asioista. Verotuksen, välitilinpäätös- ja talouskoulutuspäivän asiantuntijana oli
Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting
OY:stä. Asiantuntijoina sopimusoikeus-infossa
olivat lakimies Vesa Malila MTK:sta ja hankepäällikkö Maija Pispa, Varavoimaa farmarille IIhankkeesta.

TOPI-hankkeen koulutustilaisuudet
pitopaikat ja osallistujamäärät:
31.01. Vesilahti, verokoulutus
30
14.02. Tampere, verokoulutus
53
09.03. Hämeenkyrö, tukikoulutus
50
13.03. Lempäälä, tukikoulutus
122
20.03. Tampere, tukikoulutus luomu
41
21.03. Ruovesi, tukikoulutus
60
22.03. Ikaalinen, tukikoulutus
111
27.03. Pälkäne, tukikoulutus
59
29.03. Orivesi, tukikoulutus
99
31.03. Tampere, Vilja-markkina-info 19
04.04. Tampere, EU-tukiavustajien, hallinnon ja
neuvojien koulutus
39
06.04. Tampere, kotieläintukien koulutus 36
14.11.Tampere, Verosuunnittelu -ja tilinpäätös
sekä talouskoulutus
38
14.12. Tampere Sopimusoikeuspäivä 25
Yhteensä

MTK 1, toimijana järjestössä-kurssi
MTK:n koulutusryhmän kanssa järjestettiin
järjestökurssi uusille järjestön toimijoille 9.-10.2
Ellivuoressa. Mukana oli 31 pirkanmaalaista.
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100-vuotis-juhlaseminaari Ellivuoressa 10.2.
MTK:n 100-vuotis juhlan kunniaksi järjestökoulutus kutsui kaikki MTK:n jäsenet MTK 1 juhlaseminaariin. Ellivuoren tapahtumaan olivat
kutsuttuina mm. Pirkanmaan yhdistysten jäsenet.
Pirkanmaalaisia oli Ellivuoren tapahtumassa
paikalla n. 31 hlöä.
Seminaarissa perehdytettiin osallistujat 100vuotiaaseen MTK-järjestöön ja sen tärkeimpiin
tehtäviin. Asiantuntijoiden johdolla pohdittiin,
miten maa- ja metsätalouteen liittyviin kysymyksiin vaikutetaan kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla. Järjestön ja sen elinkeinojen tulevaisuutta
tarkasteltiin energian-, ruoantuotannon ja ilmastonmuutoksen näkökulmista. Huomiota kiinnitettiin tuottajien hyvinvointitaitojen ylläpitämiseen
muutospaineiden keskellä.
”Härmästä Hollywoodiin, ammatistaan ylpeät”
Duudsonit HP ja Jarppi kevensivät tunnelmaa
sekä puhuivat ystävyydestä, rohkeudesta, ammattiylpeydestä ja itsetunnosta.

Hankkeen talous
Hankkeen kesto on 3 vuotta ja kokonaiskustannusarvio 148 808 €. Kustannukset vuonna 2017
oli yhteensä noin 33 000.€.
Hankkeen yhteistyökumppanit
Tuottajayhdistykset olivat vuoden aikana läheisesti yhteistyössä tiedottaessaan jäsenilleen
TOPI:n tilaisuuksista. Tukikoulutuskierroksella
tilaisuuden avauksen piti paikallisen yhdistyksen
edustaja. Verokoulutuksissa verohallinnosta Suvi
Niittyoja ja ProAgrian edustaja Esko Lampinen
sekä MTK keskusliitosta verojohtaja Timo Sipilä. Syksyn talouden pito-ja verokoulutukseen
löytyi uusi yhteistyökumppani Vuoriniemi Consulting Oy. Kevään tukikoulutuskierros toteutettiin yhteistyössä kuntien YTA-alueiden sekä
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koulutuskierroksen järjestely hoidettiin liiton työntekijöiden voimin, erillistä henkilökuntaa hankkeelle ei
palkattu. MTK-Pirkanmaan toimihenkilöiden
työaikakirjapito hankkeelle kirjattiin erikseen.
Tukikoulutusten
asiantuntijaluennoitsijoina
olivat ELY-keskuksen viranomaiset Juha Levomäki, Mikko Vesto ja Liisa Luukkaala. YTAalueilta kunkin alueen maaseutuviranomaiset
sekä Pauli Pethman Haikula Oy:stä.

1.-3.11. pidettiin puheenjohtajien ja sihteerien
koulutuspäivät Tartossa
Matkalla Virossa, kohti Tartoa tutustuttiin Cemagro oy:n toimintaan Muugan satamassa. Tartossa tutustuttiin A Le Coqin olutmuseoon. Illallisella
seurusteltiin Tarton yliopistossa opiskelevien
suomalaisten eläinlääkäri-opiskelijoiden kanssa.
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Ajankohtaiset järjestöasiat, kannusteyhteenveto ja
juhlavuoden onnistumista käytiin läpi kokouksessa
ennen paluumatkalle lähtöä. Matkan varrella ennen
laivamatkaa, poikettiin Vilomix oy:n järjestämällä
maatilavierailulla.

14. Veropäivä, Tampere
14. - 15. Varautumiskoulutus, Orivesi
17. MMM:n Maakuntauudistustilaisuus, Tre
17. Ympäristöohjelma ohjausryhmä
17. Maakuntaliiton tsto-avajaiset
23. Jäsenrekisterin kehitys-palaveri, skype
23. Maaseutunuorten vastaavien skype-kokous

Kuukausittainen toiminta
Maaliskuu
2. tj-skype
3. VarSatPir-skype
3. Maaseutunuorten kevätkokoontuminen, TRE
6. MSL-tapaaminen, Helsinki
8. Maakuntauudistus työryhmä.
9. Tukikoulutus Hämeenkyrö, TOPI-hanke
9. Johtokunta-skype
10. Liittokokous- ja 100-v-juhla-info, skype
10. VarSatPir johtoryhmä, Salo
10. Ahlman-miniseminaari, Simonkatu
13. Tukikoulutus Lempäälä, TOPI-hanke
14. Ravinnevisio työryhmä
14. pj/tj kokous
15. Valtra juhlagaala
16. Mavin tukikoulutus, Tampere
17. Maakuntaliiton tulevaisuuspaja
17-18. Sata Lasissa-maaseutunuorten risteily
19. MTK-Lempäälä 100v
20. Luomutukien koulutus Tampere, TOPI
21. Tukikoulutus Ruovesi, TOPI-hanke
21. MPK:n varautumiskoulutuksen kehittämispalaveri, Huittinen
21. Ympäristöohjelma ohjausryhmä
22. Tukikoulutus Ikaalinen, TOPI-hanke
22. Maakuntaruokapalaveri
23. Johtokunnan kokous, Vilppula
24. Tsto-palis
24. Ympäristöohj. Kiertoviisaat
24. Rhy Tampere
27. Tukikoulutus Pälkäne, TOPI-hanke
28. Yrityskylävierailu
28. MTK-Nokia, kevätkokous
29. Tukikoulutus Orivesi, TOPI-hanke
29. MTK-Lempäälä, kevätkokous
29. Maakuntauudistuspalaveri
30. Tj-skype
30. Ympärisöohjelma ohjausryhmä
31. Viljamarkkina-Info Tampere, TOPI-hanke

Tammikuu
3. Valiokuntien työtilamietintä, skype
3. Tapaaminen maakuntaliitto edunvalvontajohtaja
12. Johtokunta-skype
12. Toimistopalaveri
13. VarSatPir-tj-skype
16. MTK:n juhlavuoden liikuntakampanjapalaveri, skype
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
MTK-Pirkanmaa 100v mediatilaisuus
17. Hernekeittotempaus, videoprojektio MTK
100 vuotta Tampereen keskustorilla alkaa
17. Maakuntauudistus työryhmä,
17. Liittojen tj-kokous, Helsinki
18.-19. Toimihenkilöpäivät Helsinki
25. Maaseutunuorten valiokunnan kokous
25. Maakuntaruokapalaveri
26. Hiilineutraalikunta-tilaisuus, Vapriikki
27. Ympäristöohjelma Kiertoviisasryhmä
27. Mouhijärven saunailta
28. Raakkutilaisuus Pinsiö
30. MTK eläkesäätiön hallituksen kokous, Helsinki
30. Maankäyttötiimi
31. Koulutuskierrospalaveri YTA-alueen päälliköt ja ELY, Orivesi, TOPI-hanke
31. Ympäristöohjelma ohjausryhmä
31. Verokoulutus, Vesilahti, TOPI-hanke
Helmikuu
1. Johtokunta Pirkanmaan jätehuollolla, Tampere
2. VAP-palaveri, liiton toimisto
3. Ympäristöehtojen koulutus, Lempäälä
6. Maakuntauudistus valmistelun valtuuskunta
8. Kalevan abit, järjestö ja maatalousesittely
8. Maakuntauudistus työryhmä.
9.-10. MK 100 v juhlaseminaari ja MTK 1 kurssi, Ellivuori
9. Johtokuntaskype
9. Raakkuhanke ohjausryhmä
10. Laske Ystäväsi, Ellivuori
13. MSL-tapaaminen, Helsinki

Huhtikuu
3. Maankäyttötiimi
4. EU-avustajakoulutus TOPI-hanke
4. Ympäristöohjelmaseminaari, Tre
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5. Tilientarkkaajat ja tilintarkastus
6. MTK eläkesäätiön hallitus, Helsinki
6. Kotieläintukien koulutus Tampere, TOPI
6. Pellervon päivä, Helsinki
7. Kiertotaloustapahtuma TTY
7. Alueen RHY:t koolla, puheenvuoro
8. MTK-Kangasala 100v
10. Salorinteen säätiön stipendit
10. VarSatPir-johtoryhmä skype
11. Lomituspalveluiden YTR, Nokia
11. - 12. MTK:n valtuuskunta
12. johtokunta skype
12. MTK-Tottijärvi, kevätkokous
18. Tapaaminen Pirtevan Sario
18. MTK-Ikaalinen, kevätkokous
18. Toimistopalaveri
19. Liiton kevätkokous, Ruovesi
20. Maakuntauudistus työpaja
21. Ympäristöohjelma kiertoviisastyöryhmä
27. - 28. Koulutustiimi, Kettula-Helsinki

Heinäkuu
8. MTK-Längelmäen kesätapahtuma
31. Radio Sun 100v haastattelu
Elokuu
5. Liiton 100 v-juhla Tampere-talo
7. Yle Tampere 100 v haastattelu
9. Johtokunta, Raikku Kangasala
10. MTK-Satakunta 100v
14. Peltokasvivaliokunta
16. Raakkuhanke ohjausryhmä
16.-17. MTK asiantuntijoiden kokous, Hanko
23. Kiertotalouskeskustelu, Kettula
29. Kokemäenjoen vesivisio keskustelu
29. Vastuulliset ja paikalliset elintarvikehankinnat seminaari, Tampere
30. Maistuva maaseutuyritys etsintä
31. tj-kokous skype
Syyskuu
1. Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
1. Pirkan päivän vastaanotto
4. MTK-Varsinais-Suomi 100v
5. Maaseutujaosto ELY-keskus
5. Toimistopalaveri
7. Yrityskylävierailu
7. Jätehuoltoseminaari
13. tj-kokous
14. MTK-Messukylä
15. Maaseutunuorten skypekokous
18. MYR
20. Maakuntauudist. maaseutuvaikutusten arv.
20. Maankäyttötiimi
21. Jätestrategian työpaja
21. Ravinnekierrätyksen ekosysteemit, Nokia
24.-26. Toimihenkilöpäivät, Kokkola
27.9. MTK-eläkesäätiö skype-kokous.
27.9. MSL-tapaaminen, Helsinki
28. KOY R-S hallitus
30. MTK-Ruovesi 100v

Toukokuu
3. MTK-Eräjärvi, kevätkokous
4. Työvaliokunta, skype
5. Tyhy-päivä toimihenkilöt, Vesilahti
8. MSL-tapaaminen, Helsinki
11. Maakuntauudistus työryhmä
16. Varautumispalaveri, Hippostalo
18. Kiila-kuntoutuspalaveri, Kangasala
19. Hanketoimijatapaaminen, Ahlman
22. Historiikkipalaveri
23. 100v juhlapalaveri, Tampere-talo
29. KOY Ratinan-Suvanto yhtiökokous
29. Maakunnan yhteistyöryhmä
30. Työvaliokunta
31. 100v-juhlapalaveri
Kesäkuu
1. Liittokokous- ja 100-v juhla-info,
MTK-skype
2. Alueellinen maankäyttövaliokunta, Huittinen
7. Maakuntauudistuksen valtuuskunta
7. Johtokunta skype
9. - 10. Liittokokous ja MTK 100 v. Helsinki
15. tj-kokous, Lappajärvi
16. Ympäristöohjelma ohjausryhmä
20. Maanmittauslaitos palaveri
21. KOY Kauppa-Tammer yhtiökokous
26. - 27. MTK:n säätiö hallintoneuvosto

Lokakuu
5. VFII-ohjausryhmä
5. VarSatPir johtoryhmäskype
9. Some- ja digisessio Valio, skype
9. MVA-ryhmä, ELY-keskus
10. Varautumispalaveri, liiton toimisto
12. Johtokunta skype
12.-14. Kone Agria, Tampere
13. Elisa Ring Skypekoulutus
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14. MTK-Virrat 100 v-juhla
15. MTK-Luopioinen & MTK-Pälkäne 100 v
16. MYR
18. Johtokunnan kokous, Tampere
19. MTK-Messukylä 100 v
20. Maistuva maaseuturaati
24. Maankäyttötiimiskype
25. Tietohallinnontyöpaja Helsinki
26. Verkostoitumismatka Tallinna
27. MTK-Häme 100 v juhla, Lahti
28. MTK-Ikaalinen 100 v
28. MTK-Nokia 100 v

7. Gaalan järjestelypalaveri, Tampere
8. MTK eläkesäätiön hallitus, Helsinki
8. MTK-Vilppula, vuosikokous
8. MTK-Teisko vuosikokous
12. Liiton syyskokous Raatihuone, Tampere
13. Toimistopalaveri
13. Varautumispalaveri, Hippostalo
14. Sopimussoikeuspäivä Tampere, TOPI
16. Juhlavuoden päätösgaala, Ilves Ball Room
18. Johtokunnan kokous, Nokia
20. MTK-Ylöjärvi, vuosikokous
22. Joulutulet

Marraskuu
1.-3. Pj.-sihteerien koulutuspäivät Viro, Tarto
7. Skypekatsaus järjestöremonttiin, MTK
7.- 8. Varautumiskoulutus, Ikaalinen
9. - 11. Maaseutunuorten syysparlamentti, Turku
9. MTK-Orivesi vuosikokous
10. Kiertotalouspalaveri, Nokia
11. MTK-Hämeenkyrö 100v
13. MTK-Kuru syyskokous
14. Verosuunnittelu- ja tilinpäätöspäivä TOPI
14. MTK-Luopioinen, vuosikokous
15. Jäsenrekisteriversion läpikäynti, skype
15. Järjestöremonttikeskustelu, skype
15. Nuorten valiokunnankokous, Tampere
15. MTK-Viljakkala, vuosikokous
16. MTK-Nokia, vuosikokous
16. 6-eteläisen liiton valtuuskunnan jäsenet, LPR
17. Maistuva maaseutu palkintojen jako
20. MTK-Eräjärvi, vuosikokous
21. pj-/tj-kokous Helsinki
22. - 23. MTK:n valtuuskunta
23. MTK-Vesilahti, vuosikokous
24. MTK-Virrat vuosikokous
26. MTK-Lempäälä, vuosikokous
27. MTK-Pälkäne, vuosikokous
27. Tampereen Kauppakamari 100v
28. MTK-Viiala, vuosikokous
28. Maaseutuvaikutuksien arviointi
28. MTK-Messukylä vuosikokous
29. MTK-Kangasala, vuosikokous
30. MTK-Tottijärvi, vuosikokous

Lausunnot ja esitykset
20.6. MTK-Pirkanmaan lausunto lomituslaista
Maakuntauudistuksen valmisteleminen tuotti
paljon erilaista materiaalia, johon liitto otti kantaa mm. kävimme liiton kevätkokouksen jälkeen
läpi eri vaihtoehtoja kuinka viljelijöiden tarvitsemat palvelut tulisi uudessa maakunnassa järjestää.

Muu toiminta
10.2. Laske ystäväsi -ulkoilutapahtuma Ellivuoressa Perinteinen ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä MTK-Satakunnan ja MTKVarsinais-Suomen sekä metsänhoitoyhdistysten
kanssa.

Joulukuu
2. MTK-Teisko 100 v-juhla
4. MTK-Juupajoki, vuosikokous
4. Valion eettinen neuvottelukunta
4. MTK-Pirkkala vuosikokous
5. HK Scan johdon tapaaminen
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Toimintasuunnitelma 2018 - Juhlista arkeen

Liiton toiminnassa on kaksi keskeistä tehtäväkokonaisuutta, edunvalvonta ja järjestötyö. Edunvalvontaan kuuluu niin yksittäisen jäsenen edunvalvontakysymykset, paikallisten ja alueellisen 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. Suomen tuottajahintataso laahaa jatkuvasti EUmaiden häntäpäässä. Keinoja muutoksen on etsitty, mutta parannusta ei ole saatu aikaan. MTK-Pirkanmaa pyrkii tekemään omalta osaltaan kaikkensa jos esim. viljan
vientiin etsitään viljaeriä.
Viljelijöiden työhyvinvointi romahtanut ja vaikeuksissa olevia viljelijöitä on yhä
enemmän. Liitto toteuttaa Voimaa Farmarille -hanketta, joka auttaa avun tarpeessa
olevia viljelijöitä. Hankkeeseen kuuluu myös uupumusta jne ennaltaehkäisevän toiminnan edistämistä.
Vaadimme ruokaketjulta avoimuutta – suuren yleisön pitää tietää minkä maalaista
ruokaa syö. Olemme valmiita käyttämään totutusta kovempia keinoja, jotta ”suomipesua” toteuttavat tahot jäävät kiinni. Käytämme sosiaalista mediaa painostaaksemme
yritykset reiluihin kauppatapoihin.
Maakuntauudistus muuttaa merkittävästi päätöksentekoa ja hallintorakenteita. Liitto
seuraa tarkasti ja vaikuttaa siihen, miten maatalous-, lomitus ja eläinlääkintäpalvelut
maakunnassa toteutetaan. Maakuntauudistuksen varmistuttua aloittamme keskustelut
siitä miten kaikki maakunnan MTK-yhdistykset saadaan toisaalta osallistumaan vaikuttamiseen, toisaalta osallistumaan maakunnallisen edunvalvonnan rahoitukseen.
Kiertotalous ja vähähiilisyys ovat nousseet erilaisten strategioiden ja ohjelmien keskeisiksi teemoiksi. Maatilat ovat keskeinen osa ratkaisua kun näitä teemoja mietitään.
Viljelijöille tämä tarkoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia esim. biokaasun tai ravinteiden kierrätyksen osalta.
Ruoka ja erityisesti lähiruoka kiinnostaa ihmisiä. Pirkanmaalta löytyy runsaasti niitä
kuluttajia jotka ovat valmiita satsaamaan omaan syömiseensä. Tämä avaa tiloille
mahdollisuuksia parantaa tuotantonsa kannattavuutta. Liitto on aktiivinen vaikuttaja
kun alueen ruuantuotantoa kehitetään hanke- ja muulla toiminnalla. Kannustetaan
MTK- ja yrittäjäyhdistyksiä yhteisesiintymiseen kunnan avainpäättäjiin päin.
Pirkanmaan maakunta jatkaa vahvaa kasvuaan. Tämä johtaa siihen, että maankäyttö ja
maakuntahallinnon sekä kuntien maapoliittiset ohjelmat ovat tavattoman tärkeitä vaikuttamisen paikkoja. Pirkanmaa toimii tässä valtakunnallisena ”kärkenä” - se mitä
täällä tapahtuu nyt on muissa maakunnissa esillä lähitulevaisuudessa.
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Viestintä
Pyrimme mahdollisimman hyvään jäsenviestintään sekä sosiaalisen median, että perinteisemmän viestinnän keinoin.
Hyödynnämme sosiaalista mediaa ulkoisessa viestinnässä eli siinä miten kerromme
viljelijän ammatista ja siihen vaikuttavista asioista. Pyrimme saamaan laajan luottamusjohtajajoukon aktiivisiksi sosiaalisessa mediassa. Kannustamme laajaa jäsenkuntaamme tähän samaan.
Liitto ja yhdistykset ovat hyödyntäneet tekstiviestejä varsin laajasti. Maksuton palvelu
päättyy tietoliikenne ja ICT-toimittajan vaihtuessa. Otamme korvaavan vaihtoehdon
käyttöön ja tasaamme yhdessä yhdistyksien kanssa syntyviä kustannuksia.
Järjestöllä on viisi yhteistä avaintavoitetta vuodelle 2018. 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:n yhteiset avaintavoitteet ovat

Olemme vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja
Avaintavoite 1. Vahvistamme viljelijän ja metsänomistajan asemaa ympäristövaikuttamisessa

Avaintavoite 2. Edistämme jäsentemme jaksamista ja hyvinvointia
Avaintavoite 3. Vaikutamme uuden maakuntahallinnon toimeenpanoon ja kehitämme siihen tarvittavia alueellisen edunvalvonnan toimintatapoja

Markkinoilla on mahdollisuuksia
Avaintavoite 4. Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla

Painopistealue: Uutta potkua järjestön toimintaan
Avaintavoite 5. Voimistamme järjestön toiminnan ja rakenteen kehitystyötä.
Uudistamme jäsenpalvelua ja jäsenpalveluita
Valmistelemme ja kokeilemme uusia toimintatapoja jäsenistön aktivoimiseksi ja toimintamalleja yhteistyön tiivistämiseen järjestön eri toimijoiden kesken
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Liiton toimisto
Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Tampereella Pirkanmaan Maa- ja Metsätalossa, Näsilinnankatu 48 E.

LähiTapiola
Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry

MELA-asiamies ottaa vastaan ajanvarauksella
MTK-Pirkanmaan toimitiloissa.

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.

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

Seuraavat yhdistykset ovat yhden kokouksen
(vuosikokous) käytännössä:

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

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

Ilmaiskappaleina on saatu Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk sekä eri yhteisöjen
julkaisuja.
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).

Uutisoiva-lehti tulee MTK-Ikaalisten tilaamana.
Teisko-Aitolahden on tilannut MTK-Teisko.
Lämpimät kiitokset näille yhdistyksille.

Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.
Yhdistykset ovat toimineet mm. seuraavasti

Toimistosta on liiton työn ohella postitettu myös
maataloustuottajayhdistysten jäsenkirjeitä sekä
100-vuotis juhlakutsuja sekä lähetetty huomattava määrä tekstiviestejä sekä välitetty yhdistysten
tiedotteita s-posteihin. Tekstiviestitiedotus on
suosittu tapa, pikaiseen, yhden asian tiedotukseen.

-

-

Liiton jäsenet

-

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

-

Meijerit, teurastamot ja muut
Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
Osuuskunta Maitosuomi Seinäjoki
Osuuskunta Tuottajain Maito Riihimäki
LSO-Osuuskunta Turku
Itikka Osuuskunta Seinäjoki

-
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Järjestäneet 100-vuotisjuhlia
järjestäneet veroiltoja
järjestäneet maaseudun päivän ja avoimien ovien päivän (Kangasalan, Pälkäne,
Orivesi, Juupajoki) sekä farmisuunnistusta (Hämeenkyrö)
järjestäneet mobiilirata-visailun koululaisille (Kangasala)
järjestäneet kouluvierailuja
järjestäneet saunailtoja ja muita virkistysiltoja, laskettelua, 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

Tuottajayhdistysten kannustekoonti 2017
Keskusliitto maksoi rahallisen palkkion yhdistyksille vuoden aikana aktiivisuutta ja
viestintää lisäävien toimenpiteiden suorittamisesta. Pirkanmaan yhdistykset menestyivät valtakunnallisessa tarkastelussa kolmanneksi parhaiten (keskimäärin 4,50 € / jäsen)
kokonaissumman ollessa 29 581,19 €.
MTK-Pirkanmaan yhdistyksistä v. 2017 parhaiten menestyivät Mouhijärvi-Suodenniemi
(9,59 € / jäsen), Pohjaslahti (8,70 € / jäsen) ja Luopioinen (8,29 € / jäsen).
Kannusteiden maksaminen jatkuu v. 2018 enää koulukyytien osalta.
Tuottajayhdistys

Viestintäkannuste Jäseniä /

(jäsenkirjeet 4kpl
+ paikallislehtijuttu, 10 € / tila)

Aitolahti
Eräjärvi
Hämeenkyrö
Juupajoki
Kangasala
Kuru
Lempäälä
Luopioinen
Längelmäki
Messukylä
Nokia
Orivesi
Pirkkala
Pohjaslahti
Pälkäne
Ruovesi
Teisko
Tottijärvi
Vesilahti
Viiala
Viljakkala
Vilppula
Virrat
Ylöjärvi
Ikaalinen
MouhijärviSuodenniemi
Yhteensä

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

17 / 26

jäsentiloja

Koululais- Uusia
kyyti
vastuuhenkilöiden Sposteja (10
€ / tila)

55 / 20
191 / 67
514 / 175
187 / 81
514 / 207
188 / 74
392 / 163
182 / 74
165 / 75
30 / 17
205 / 80
249 / 94
85 / 27
81 / 29
373 / 138
463 / 155
202 / 80
68 / 33
352 / 143
78 / 31
312 / 89
168 / 79
362 / 126
184 / 62
771 / 281

X

X
X
X

X

428 / 176
6799 / 2576
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0
2
1
2
1
0
61
3
3
0
11
0
0
4
8
2
2
2
1
5
14
2
0
4
24

X

42

6 / 26

69 kpl

Laskutettu
keskusliitosta
(viestintä,
koulukyyti,
sähköpostit)

- €
20,00 €
1 760,00 €
20,00 €
3 929,00 €
880,00 €
2 240,00 €
770,00 €
30,00 €
- €
910,00 €
940,00 €
- €
705,00 €
1 592,00 €
1 980,00 €
820,00 €
10,00 €
1 480,00 €
- €
1 280,00 €
20,00 €
1 260,00 €
40,00 €
240,00 €
2 480,00 €
23 406,00 €

Jäsenmaksusaannon
lisäys vuoteen 2016
verrattuna

168,82
18,41
361,65

738,96

408,77

234,24
348,08

572,87
234,26
1334,55
132,58
1623
6176,19 €
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Liiton talous 2017
Järjestön juhlavuoden arvioitiin vievän rahaa normaalia enemmän. Tähän varauduttiin siten, että liiton
normaalille toiminnalle laadittiin oma talousarvionsa, joka perustui normaaliin jäsenmaksurahoitukseen.
Juhlavuodelle laadittiin oma talousarvionsa ja juhlavuoden kulut suunniteltiin rahoitettavaksi ”seinistä
syöden” eli alijäämäisellä tilipäätöksellä kuten sitten tapahtuikin. Liiton alijäämä oli lähes 19.000€ mutta
7000 euroa pienempi kuin varauduimme.
Liiton ”normaalin” toiminnan talous on varsin vakaalla uralla, mutta yhdistyksille jää vuosittain yhä
vähemmän ja vähemmän rahaa käyttöön. Se on vakava uhka järjestön toiminnalle. Yhdistyksien jäsenmaksurästit ovat kasvaneet lähes 50.000 euroon. Toimintavuonna yhdistyksiä kannustettiin taloudellisesti
tukemalla mm. viestintää ja tilavierailujen bussimatkoja. MTK-Pirkanmaa pärjäsi liitovertailussa edelleen
hyvin. Ykkössija vaihtui kolmanteen sijaan, kun MTK-keskusliiton maksamia kannusteita verrataan
jäsenmäärätarkastelulla. MTK-Pirkanmaan yhdistyksille maksettiin lähes 30.000 euroa kannusteina eli n.
4,5€ per jäsen.
Liiton tilinpäätöksessä ovat mukana sekä hankkeiden toiminta, että liiton toiminta. Kirjanpidollisesti ne
pystytään eriyttämään helposti, sillä kaikilla on käytössään oma kustannuspaikkansa. Hanketoimintaan
sisältyy aina sellainen riski, ettei hankkeen rahoittaja maksakaan jotain yksittäistä kustannuserää. Tällöin
asia jää liiton maksettavaksi.
Taloudellisesti kulunut toimintavuosi varsin suunnitellun kaltainen. Varavoimaa Farmarille hankkeen ns.
flatrate eli palkkasummasta tuleva prosenttikorvaus ei riitä menoihin. Matkakulut, tietotekniikka jne
maksavat tässä mielessä liikaa. Liiton johtokunta on kuitenkin nähnyt VF-asian niin tärkeäksi, että liitonkin taloudellinen lisäpanostus välttämätöntä. Edellisvuoteen verrattuna tähän saatiin kuitenkin merkittävä
parannus.
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 puunmyyntituloksi runsas 100.000
euroa.
Muuta merkittävää omaisuutta liitolla on vuonna 2009 pintaremontoitu Hämeenkatu 5:ssä oleva 90 m 2
toimistohuoneisto sekä huoneistoon kuuluvan autopaikka, jotka ovat vuokralla Halonen Oy:llä. Liitto
omistaa itse 159 m2 toimitilansa 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
Johtokunta 2017
Puheenjohtaja (2016)
Maaseutuyrittäjä Jukka Niittyoja Ylöjärvi
(Viljakkala) johtokunnan jäsen vuodesta
2009
Varapuheenjohtaja (2016)
Maaseutuyrittäjä Sirkku Mäkelä, Ruovesi
Johtokunnan jäsen vuodesta 2006
Muut jäsenet
Mv. Mika Nieminen, Ylöjärvi (Kuru), johtokunnan jäsen vuodesta 1998, varapuheenjohtaja
2004 - 2011
Mv. Hannu Karppila, Kangasala 2007
Yritysneuvoja, maanviljelijä Mika Hirvijoki,
Ikaalinen 2011
Maaseutuyrittäjä Tiina Jokela, Hämeenkyrö 2012
Mv. Sami Joutsela, Längelmäki 2014
Mv. Jussi Vilo, Vesilahti 2014
Mv. Heikki Salomaa, Orivesi (Eräjärvi) 2015
Mv Anu-Maarit Välikoski, Mänttä-Vilppula
(Vilppula) 2016
Mv Esko Yli-Pärri, Tampere (Teisko) 2016
Mv Pasi Aspila, Pälkäne 2016
Työvaliokunta
Jukka Niittyoja, Sirkku Mäkelä, Jussi Vilo,
Anu-Maarit Välikoski ja Heikki Salomaa
Maaseutunuorten valiokunta
Anu Välikoski pj., Heikki Salomaan
vpj., Ville Koivuniemi, Tuomas Potila, Juha
Leppälahti, Pekka Niemi, Annukka Ritala
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Edustajat MTK:ssa

Edustajat muissa yhteisöissä
HKScan Oyj yhtiökokous
Hannu Karppila

Valtuuskunta
Tiina Linnainmaa Hämeenkyrö (valtuuskunnan
1. vpj.) ja liiton puheenjohtaja Jukka Niittyoja
Viljakkala sekä Jani Hevonoja Akaa

Kiinteistö Oy Kauppa Tammer yhtiökokous
Visa Merikoski,
varalla Jukka Niittyoja

Edustajat MTK:n valiokunnissa ja
verkostoissa 2017

Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous
Visa Merikoski, varalla Mika Nieminen

Maitovaliokunta
Tiina Linnainmaa, Hämeenkyrö
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
Sirkku Mäkelä, Ruovesi

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
yhtiökokous
Visa Merikoski, varalla Jani Hevonoja

Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta
Mika Nieminen, Ylöjärvi

Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Visa Merikoski, varalla Jukka Niittyoja

Ympäristö- ja maankäyttövaliokunta
Hannu Karppila Kangasala

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

Yhteisvaliokuntien jäsenet 2017

Pirkanmaan Kasvinviljelijäin Yhdistyksen
johtokunta
Sami Joutsela ja Ville Paulaniemi

Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Tiina Jokela, Sirkku Mäkelä, Mika Nieminen

Pirkanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta
Visa Merikoski ja Jukka Niittyoja

Maankäyttö- ja ympäristövaliokunta
Jani Hevonoja, Hannu Karppila

Pohjois-Hämeen alueellinen riistaneuvosto
Esko Yli-Pärri

Jäsenpalveluvaliokunta
Jukka Niittyoja, Visa Merikoski

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

Elinkeino-, politikka- ja yrittäjyys
Sirkku Mäkelä
Tuotanto- ja muut valiokunnat, jaostot

Toimihenkilöt:
Peltokasvijaosto
Sami Joutsela, Anu Välikoski
Maito
Tiina Jokela, Heikki Salomaa, Esko Yli-Pärri
Liha
Hannu Karppila, Anu Välikoski
Erikoiskasvit
Pasi Aspila, Anu Välikoski
Luomu
Mika Hirvijoki, Juha Salin

toiminnanjohtaja
Visa Merikoski
järjestöagrologi
Jaakko Ahola
kenttäpäällikkö
Päivi Fallström
hankepäällikkö
Maija Pispa
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Varavoimaa Farmarille II -hanke
MTK-Pirkanmaa toteutti yhteistyössä MTK-Satakunnan kanssa Satakunnan ja Pirkanmaan ELYkeskusten Maaseuturahastosta rahoittamaa Varavoimaa Farmarille II -hanketta. Hanketta hallinnoi MTKSatakunta ja MTK-Pirkanmaa on hankkeessa mukana tuensiirtosopimuksella. Hankealueena on Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat. Hanke päättyi MTK-Pirkanmaan toimialueella vuoden 2017 loppuun.
Vuoden 2017 aikana hankkeella on ollut MTK-Pirkanmaan alueella 112 asiakasta 61 asiakastilalla. Yhteydenottojen tärkeimpinä yhteisinä nimittäjinä on edelleen ollut huoli taloudesta ja jaksamisesta. Usein
myös ongelmat viranomaisvelvoitteiden täyttämisessä tai tukihallinnon vaatimukset olivat huolien taustalla. Näistä työhön liittyvistä ongelmista heijastuu usein vaikeuksia myös ihmissuhteisiin ja terveyteen.
Vuoden 2017 huonot sadonkorjuuolosuhteet näkyivät selkeästi viljelijöiden mielialassa. Tämä aiheutti
loppuvuotta kohden yhteydenottomäärien lisääntymistä varsin huomattavasti.
Melan Valtioneuvostolta saaman rahoituksen turvin aloitti Melan hallinnoima ”Välitä viljelijästä” projekti. Sen toiminta koski MTK-Pirkanmaan aluetta siltä osin, että viljelijöiden oli mahdollista hakea
500 euron arvoisia ostopalvelusitoumuksia talousneuvontaan, psykologiseen keskusteluapuun tai joissain
erikseen neuvoteltavissa tapauksissa lakimiehen neuvontaan. Alkuvuoden aikana sitä haettiin kahteen
ensimmäiseen lähes yhtä paljon, mutta kun Neuvo 2020 -järjestelmän kauttakin alkoi saada talousneuvontaa heinäkuusta alkaen, jäivät talousneuvontahakemukset marginaalisiksi hakemusten kohdistuessa pääosin enää psykologiseen apuun. Idea ostopalvelusitoumuksista tuli alun perin MTK-Pirkanmaalta. Kun
sitoumusta sai hakea ainoastaan Varavoimaa farmarille -hankkeen työntekijän kautta, lisäsi ostopalvelusetelit myös hankkeen asiakaskontakteja. Muu näille asiakkaille soitettu apu tehtiin hanketyönä.
”Välitä viljelijästä” -projektin kanssa tehtiin muutenkin yhteistyötä. Projekti rahoitti työntekijöille myös
kaksi koulutuspäivää. Samoin yhteistyössä toteutettiin sidosryhmille yhteistyöpäivä, jonka tarkoituksena
oli keskustella varhaisen välittämisen mallin jalkauttamisesta sekä antaa yhteistahoille tietoa toistensa
toiminnasta, keinoista puuttua viljelijöiden vaikeuksiin entistä aikaisemmin ja myös tietoa oman jaksamisen tukemisesta.
Hankkeen oma tilaisuus, jo perinteeksi muodostunut viljelijöiden hyvinvointipäivä, järjestettiin tänä
vuonna 1.11. Ikaalisten kylpylässä. Päivässä saatiin taas monipuolista tietoa oman hyvinvoinnin tukemisesta ja osallistujilla oli mahdollisuus tutustua erilaisiin liikuntamuotoihin ja osallistua nyt toisen kerran
Kunnossa kaiken ikää -projektin kuntotestiin. Osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä 204. Nyt oli vielä
syystöitä osin tekemättä, mikä hiukan karsi osallistujamäärää, mutta raskaasta syksystä huolimatta tilaisuudessa tuntui vallitsevan hyvä ilmapiiri ja iloinen mieliala. Selvästi siis edes pieni irtiotto tilan arjesta
virkistää mieltä ja antaa voimia jaksamiseen. Mahdollisuuksien mukaan olemme osallistuneet eri yhteistyökumppanien tilaisuuksiin ja koulutuksiin käyden kertomassa sekä hankkeen toiminnasta että kohderyhmälle oman jaksamisen tukemisesta ja myös erilaisista keinoista välttää vaikeuksien kasaantumista.
Tieto hankkeen päättymisestä ei onneksi aiheuttanut suurempia ongelmia, kun rahoitushakemus uudelle
vastaavantyyppiselle hankkeelle oli tehty jo toukokuun hakukierroksella Pirkanmaan ELY-keskukseen.
Myönteinen päätös saatiin syyskuussa. Tämän tiedon turvin uusia asiakkaita voitiin ottaa hankkeen päättymiseen saakka, kun heti 2018 vuoden alussa asiakkaat voitiin siirtää uuden hankkeen asiakkaiksi ja
jatkaa heidän kanssaan työtä keskeytyksettä. Samoin tieto Melan hallinnoiman Välitä viljelijästä projektin saamasta jatkorahoituksesta vuodelle 2018 saatiin hyvissä ajoin syksyllä, joten Melan myöntämiä ostopalvelusitoumuksia voitiin hakea aivan loppuvuoteen saakka.
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Maaseudun Tukihenkilöverkko
Maaseudun tukihenkilöverkossa Pirkanmaalla on toiminut 12 aktiivista vapaaehtoista ja tehtävään koulutettua tukihenkilöä. Aluevastaavina ovat toimineet Ari Klemola Akaasta ja Topi Jaakonaho Ylöjärveltä.
Tukihenkilötoiminnasta on informoitu paikallisissa tapahtumissa, viljelijöiden kertausharjoituksissa,
viljelijöiden työhyvinvointi tilaisuuksissa.
Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta riippumatta.
Tukihenkilö on maaseudun olosuhteet tunteva vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu auttaja, jolle voi puhua
ja jonka kanssa voi etsiä ulospääsyä vaikeista tilanteista. Tukeminen on kuulemista, keskustelemista ja
rinnalla kulkemista. Tuen saaminen on luottamuksellista.
Apua annetaan kaikille sitä tarvitseville ja tukisuhteessa on kyse kahden samanarvoisen ihmisen vuorovaikutuksesta. Tukea voi hakea nimettömänä ja yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, sähköpostilla tai
tapaamalla. Tukihenkilö ja tuettava voivat asua samalla tai eri paikkakunnalla.
Maaseudun tukihenkilöverkko järjestää vuosittain tukihenkilöiden peruskoulutusta. Peruskoulutukseen
haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joita otetaan vastaan jatkuvasti.
Tukihenkilö sitoutuu noudattamaan tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja tukihenkilö sitoutuu pitämään salassa sekä asiakkaita koskevat tiedot että toiminnan
sisällä, esimerkiksi työnohjaustilanteissa tai koulutuksessa ilmenevät, muita tukihenkilöitä tai työntekijöitä koskevat henkilökohtaiset asiat. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tukihenkilötoiminnan loputtua.
Jelppi-ryhmä uusi kriisityönmuoto. Haja-asutusalueilla ja maatalouden piirissä työskenteleville sattuu
tapaturmia ja äkillisiä elämää horjuttavia kriisejä pitkin vuotta. Monissa tilanteissa tuotanto ja perheen
selviytyminen voivat olla yhden tai kahden perheenjäsenen työn varassa. Jelppi-ryhmien tarkoituksena on
tarjota käytännönapua esimerkiksi tulipalon, kuolemantapauksen tai muun äkillisen kriisin kohdatessa.
Kehitämme parhaillaan Jelppi-ryhmätoimintaa. Pirkanmaan Jelppi-ryhmä on koulutettu ja se harjoittelee
säännöllisesti.

Pirkanmaalla vuonna 2017, 23 tuettavaa sai apua tukihenkilöverkostosta.
Koko maassa vuonna 2016 tukikontakteja oli yhteensä 1231 kappaletta, puhelimitse 63%, tapaamalla
32%, sähköpostin välityksellä 5%.
Luvut sisältää palvelevaan Maaseutupuhelimeen,vastatut puhelut.
Lisäksi ”Tukinetissä” toimi 12 Maaseudun tukihenkilöä, joiden tuki kohdistui 145 tuettavaan henkilöön.
Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus.
Topi Jaakonaho
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