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Puheenjohtajan tervehdys
Olisipahan mukava aloittaa
puheenjohtajan vuosikatsaus
positiivisilla asioilla, mutta
kun kyse on vuodesta 2009,
Pirkanmaan ja koko Suomen
maatalouden näkökulmasta
myönteisiä asioita on niin
kovin vähän kerrottavana.
Maatalouden
kannattavuus
romahti koko maassa vuonna
2009. Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksen
(MTT)
ennustelaskelmien
mukaan tilakohtainen kokonaistuotto väheni vuodessa
seitsemän prosenttia. Tuotantopanosten
halpenemisen
tuoma hyöty haihtui tuottajahintojen rajuun laskuun.
EU:n päätökset poistaa maitokiintiöt aiheutti yhdessä
heikentyneen kysynnän kanssa maidontuotannolle suuria
vaikeuksia. Keski-Euroopan
ja Tanskan ylituotanto näkyi
meillä maitotuotteiden halpatuontina.
Tuontijuustojen
osuus kasvoi 40 prosenttiin ja
myös ruotsalaista maitoa
virtasi Suomeen. Tämä aiheutti myös Suomessa tuottajahintojen laskun ja maidontuotannon kannattavuuden heikkenemisen.
Myös lihantuotannon kannattavuus on heikko, tuottajahinnat ovat jo pitkään olleet
alhaisella tasolla. Tuottajahintojen
lisäksi,
etenkin
lihantuotannossa, vaikuttavat
tukialueiden väliset erot. On
vaikea ymmärtää keinotekoista tukialueiden välistä jakoa.
Viime vuonna hyväksytyllä
kansallisen tuen ratkaisulla
tukialueiden välinen tukiero
kapenee naudoilla ja maidolla, mutta vieläkään ongelma

ei ole poistunut kokonaan.
Jatkossakin tulee tehdä kaikki
mahdollinen, että alueiden
väliset tukierot saadaan tuotantokustannuseroa
vastaavaksi. Liittomme alueella on
sekä B- että C-tukialuetta.
MTK-Pirkanmaan teki tukialuerajaongelmista
kannanoton MTK:n valtuuskunnalle.
Vuosi oli muutoinkin raskas
kotieläintiloille ja oman
lisänsä siihen toivat luvattomat öiset vieraat maatiloilla.
On sanomattakin selvää, että
epäkohdat
pitää korjata,
mutta yhtä selvää on myös se,
että Suomessa pitää saada
harjoittaa laillisia elinkeinoja
ilman, että tarvitsee pelätä
asiattomien
henkilöiden
tunkeutumista tilalle.
Erityisen jyrkkä alamäki
koettiin viljan hinnoissa.
Takana oli kaksi hyvää satovuotta ja varastot olivat jo
entuudestaan täynnä. Kasvukausi 2009 oli myös hyvä ja
viljasato, surullista kyllä,
pahensi ennestään tukalaa
markkinatilannetta. Viljeli4

jöiden maksuvalmius oli ja
on edelleen kovilla, sillä
vuoden 2009 sato lannoitettiin edellisvuosien korkean
hintatason
lannoitteilla.
MTK-Pirkanmaan,
Satakunnan ja -VarsinaisSuomen
viljavaliokunta
kehottikin
viljelijöitä
jo
keväällä 2009 seuraamaan
markkinoita ja pienentämään
vilja-alaa ja etsimään vaihtoehtoisia kasveja tai hyödyntämään luonnonhoitopellon
täysimääräisesti.
Metsätalouskaan ei säästynyt
taantuman
vaikutuksilta.
Puukauppa oli nihkeää lähes
koko vuoden. Vasta loppuvuodesta kaupassa oli havaittavissa pientä piristymistä.
Pientä helpotusta toi puukaupan verohuojennus, joka oli
viime vuonna 50 %. Bioenergiasta on ennustettu
maaseudun uutta mahdollisuutta, sillä Suomen tavoite
on nostaa uusiutuvan energian osuus 28 prosentista 38
prosenttiin vuoteen 2020
mennessä.
Lähes
kaikki
uusiutuvan energian raaka-

aineet saadaan maaseudulta;
metsähake, biokaasu, vesi,
tuuli ja peltoenergia. Viime
vuoden aikana odotettiin
hallitukselta
kannustimia
bioenergian käytön edistämiseksi, mutta valitettavasti
saldo on ainakin toistaiseksi
ollut laiha.
Maaseutuyrittäjyys eri muodoissaan nousee yhä merkittävämmäksi
viljelijöiden
tulonlähteeksi. Näin taantumankin aikana saatiin positiivisia uutisia muun muassa
maaseutumatkailun lisääntymisestä ja hevostalouden
kasvusta. Myös lähiruokaa ja
paikallisia
elintarvikkeita
arvostetaan entistä enemmän.
Toiminnan
kehittymiselle
synkkiä pilviä tuo lainsäädäntö ja byrokratia nostavat
kohtuuttomasti kustannuksia
ja uhkaavat muodostua monelle toimijalle kasvun esteeksi.
Kuluttajatyötä tehtiin ahkerasti viime vuonnakin, mutta

kotimaisen ruoantuotannon
näkyvyys nousi aivan uudelle
tasolle, kun viime syksynä
käynnistettiin
kampanja
”Kotimainen ruoka tuo leivän
moneen pöytään.” Myös
Pirkanmaalla yhdistykset ovat
osallistuneet
kampanjaan
kiitettävästi, minkä voimme
huomata ympäri maakuntaa
olevista mainoslakanoista.

ja myös järjestön on kyettävä
tarvittaessa
muuttumaan.
MTK-Pirkanmaan,
MTKSatakunnan
ja
MTKVarsinais-Suomen yhteistyö
jatkui toimivana viime vuonnakin. Yhteistoiminnan edelleen kehittämisestä käytiin
rakentava ja avointa keskustelua ja sitä on syytä jatkaa
tänäkin vuonna.

Järjestön toiminnassa tapahtui merkittävä muutos, kun
Michael Hornborg ilmoitti
jättävänsä puheenjohtajuuden
viime keväänä. Hänen jälkeensä isännäksi taloon saatiin Juha Marttila. Juha jättämälle kakkospuheenjohtajan
paikalle valittiin syyskokouksessa Mauno Ylinen.

Kiitän kaikkia toimihenkilöitä, liiton johtokuntaa, tuottajayhdistysten aktiivisia toimijoita sekä yhdistysten jäseniä
kuluneesta vuodesta, joka ei
ollut kaikkein helpoin. Yhdessä toimimalla meillä on
kuitenkin paremmat mahdollisuudet onnistua, kuin jokainen omaa polkuaan astellen.

Järjestön
tulevaisuudesta
keskusteltiin ahkerasti niin
valtakunnan kuin liittojenkin
tasolla. Toistaiseksi organisaatiouudistustyö ei ole edennyt kovin vauhdikkaasti,
mutta keskustelua on syytä
jatkaa, sillä maailma muuttuu
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Heidi Tanhua
puheenjohtaja
MTK-Pirkanmaa

Liiton toiminnan pääpiirteitä
Viljamarkkinatilanne on ollut hyvin poikkeuksellinen. Voimakas hintojen nousu vaihtui hintojen
romahtamiseen. Liitto järjesti yhdessä järjestökoulutuksen kanssa viljamarkkinainfoja, joissa
kerrottiin markkinatilanteesta, jotta kukin voisi
oman tuotantonsa sopeuttaa vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Kulunut toimintavuosi aloitettiin uuden puheenjohtajan Heidi Tanhuan ryhtyessä suuntaamaan
liiton toimintaa. Liitolle keväällä 2007 tehty
strategia päivitettiin yhdessä muun johtokunnan
kanssa.
Perinteistä järjestötoimintaa eniten muutti uusi
toimintamallimme, jossa pääosan tuottajayhdistyksistä piti järjestää kevätkokouksen tilalle
jotain muuta toimintaa.

Liittojen välinen yhteistyö on jatkunut. MTKPirkanmaan keskeiset yhteistyökumppanit ovat
MTK-Satakunta
ja
MTK-Varsinais-Suomi.
Yhteistyö on vakiintunut nykyiselle tasolle, eikä
uusia muotoja ole haluttu ottaa käyttöön ennen
kuin koko järjestön strategia on selvillä.

Liiton toimihenkilöt kiersivät heti tammikuussa
yhdistysten aluekokouksissa, joissa sovittiin mitä
kevään aikana kukin yhdistys tekee. Kokemukset
aluekokouksista ja niiden aikaansaamasta järjestötoiminnasta olivat vaihtelevia.

MTK-Satakunnan johtokunta lähestyi meitä
yhteistyötarjouksella, mutta liiton johtokunta
totesi, että meillä on kyllä valmius ja halu lisätä
yhteistoimintaa, mutta meidän ratkaisu ei voi olla
yksittäinen ratkaisu, vaan sen pitää olla linjassa
koko järjestöön. Paine yhteistyön lisäämiseksi
tulee pitkälti siitä, että Pirkanmaan maakuntaan
ja Pirkanmaan ELY-keskusalueeseen kuuluu
MTK-Satakunnan ja MTK-Hämeen yhdistyksiä.

Yhtenä yhden kokouksen mallin tavoitteena oli
tuottaa jokaiseen yhdistykseen kevätkokouksen
tilalle jotain muuta jäsenkuntaa kiinnostavaa
toimintaa. Monenlaista toimintaa yhdistykset
järjestivätkin, mutta tapahtumien määrällä mitattuna jäimme alle tavoitteen. Tapahtumista kerrotaan kohdassa yhdistysten toiminta.
Huomionarvoista oli se, että yhdistykset järjestävät mielellään yhdessä toisten yhdistysten kanssa
toimintaa, jolloin tapahtumia järjestetään lukumääräisesti vähemmän kuin kevätkokouksia.

Koko EU:n laajuisesti on laadittu alueelliset
vesienhoitosuunnitelmat. MTK-Pirkanmaa on
ollut keskeisesti vaikuttamassa niihin. Pirkanmaan vedet ovat pääosin varsin hyvässä kunnossa, eikä vesienhoitosuunnitelma pidä sisällään
uusia pakollisia toimia viljelijöille.

Kevätkokouksia korvaavan toiminnan järjestäminen on yhdistyksien luottamusjohdolle selvästi
vaikeampaa kuin kevätkokouksen järjestäminen.
Tarvitaan hyvän idean lisäksi toteuttaminen –
tämä vaatii selvästi energiaa enemmän kuin
rutiinikokouksen järjestäminen.

Lomitusalueiden muuttuminen keskustelutti
myös jäsentiloja. Pirkanmaan länsipuoli on jo
tottunut suuryksikön järjestämään lomitukseen.
Vuoden 2009 aikana sovittiin siitä miten 2010 ja
tästä eteenpäin lomitus Pirkanmaalla järjestetään.
Pirkanmaa on jaettu käytännössä kahteen paikallisyksikköön itä- ja länsipuoleen. Poikkeuksen
tästä tekee Mänttä-Vilppula, jonka lomitus hoidetaan Keski-Suomen puolelta.

Kokemuksesta voidaan sanoa yhden kokouksen
mallin olevan hyvä ja tervetullut uudistus. Yhdistyksien toiminnan tukeminen vaatii vielä kehittämistä.
Maatalouspolitiikan heikennykset erityisesti
Etelä-Suomen 141-osalta aiheuttivat varsin
kireän ilmapiirin eri alueiden ja tuotantosuuntien
välille. Etelä-Suomessa viljelijät liikehtivät ns.
”Huittisten liikkeen” tiimoilta ja pohjoisenmassa
oli omat jäsenmaksuboikottinsa. Yhteistä liikehdinnälle näytti olevan se, että kiihkeimmät syyttivät tuottajajärjestöä ongelman aiheuttamisesta.
Huono EU-liittymissopimus menikin joidenkin
mielestä MTK:n piikkiin, vaikka aikanaan sitä
ankarasti vastustimme.

Toimintavuoden aikana käytiin myös viranomaiskeskusteluita palo- ja pelastustoimien
kanssa. Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja
parantaa polttonesteiden ja eri kemikaalien varastointia maatiloilla.
Maatalousyrittäjien Eläkelaitos MELA järjesti
Myel-työtulon internetpohjaisen tarkistamisen
edistämiseksi kilpailun. Pirkanmaan sijoittui
kilpailussa kolmanneksi.
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Liiton johtokunta TE-keskuksessa pitämässä kokoustaan. Johtokunnan haluaa tavata kokouksensa yhteydessä aina meille tärkeitä sidosryhmiä
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Liiton kokoukset
KEVÄTKOKOUS
pidettiin
Juupajoella Suomelassa 17.4.
Tilaisuuden avasi ja kokousväen
toivotti tervetulleeksi Juupajoen
kunnanjohtaja Hannu Koski.
MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja
Heidi Tanhua avasi kokouksen.
”Viime vuosi on ollut viljelijöille ja myös tuottajajärjestölle
haastava ja raskas. Maatalouden
markkinaympäristö
muuttui
rajusti. Tuotantopanosten hinnat
kohosivat huimasti, etenkin
lannoitteiden ja polttoaineiden
osalta. Tuottajahinnat sen sijaan
eivät ole nousseet tuotantokustannuksia vastaavasti. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen mukaan maatalouden
kannattavuuskerroin putosi vuoden 2007 tasoon,
eli 0,49 prosenttiin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että
maatalousyrittäjä saavuttaa ainoastaan 49 prosenttia tuntipalkka -ja korkotavoitteistaan saaden
6,3 euron tuntipalkan ja 2,5 prosentin koron
yritykseen sijoittamalleen pääomalle.

kilpailukykyä on kehitetty pitkäjänteisesti. Toimenpiteitä toteutetaan myös tiloilla sekä vapaaehtoisesti, että lain velvoittamina. Jokainen
näistä toimenpiteistä tuo kuitenkin kustannuksia
tilatasolla ja se on asia, joka usein unohtuu julkisessa keskustelussa. Tästä kertoo myös viimeaikainen keskustelu elintarvikkeiden hinnoista.
Olisi mielenkiintoista nähdä yksikin vertailu
hinnan lisäksi siitä, kuinka elintarvikkeiden
laatua ja turvallisuutta mitataan ja arvioidaan eri
maissa.

Myös Copa-Cogeca:n pääsihteeri Pekka Pesonen
totesi omassa puheenvuorossaan alkukeväästä,
että viljelijöiden toimeentulo on vaarantumassa
markkinoiden epätäydellisen toiminnan, kustannusten nousun ja tukipolitiikan seurauksena.

Tulevaisuudessakin strategiamme on, että tuotamme puhtaita, laadultaan ensiluokkaisia elintarvikkeita kuluttajille, mutta laatu näkyy myös
hinnoittelussa. Mielestäni Valio on uranuurtaja ja
hyvä esimerkki tällä tiellä.

Toivon, että selviämme tästä kannattavuuskriisistä ja toivon, että myös meidän kanssa toimivilla sidosryhmillä rahoittajilla, viranomaisilla ja
muilla toimijoilla on malttia ja uskoa maatalouden suhteen edelleenkin.

Maatalouden investoinnit ovat elintärkeitä alan
tuottavuuden kasvulle. Ministeri Anttila totesi
Liha- Foorumissa Loimaalla, että tässä taloudellisessa tilanteessa kaikki investoinnit ovat yhteiskunnan kannalta tarpeen. Tämä pitää täysin
paikkansa, mutta toinen asia on se, onko tiloilla
resursseja investoida tuotantoon, jonka kannattavuus on kiikun kaakun.

Lääkkeeksi tuotannon kannattavuuden parantamiseksi on tarjoiltu kustannusten hallintaa, mikä
onkin tehokas keino tiettyyn rajaan saakka. On
kuitenkin muistettava, että tuotannosta aiheutuu
aina kustannuksia, ja jokainen menojen karsinta
aiheuttaa usein myös heikennyksiä johonkin
tuotannon osa-alueeseen.

Lisäksi nykyisestä investointitukijärjestelmästä
voidaan monilta osin todeta, että se on susi jo
syntyessään. 17 000 euron yrittäjätulorajaa on
kritisoitu voimakkaasti, sillä se karsii pois monia
hakijoita. Lisäksi sääntö, että investointia ei saa
toteuttaa, tai rakentamista ei voi käynnistää
ennen kuin investointihakemukselle on saatu
päätös jarruttaa mitä tehokkaimmin hankkeiden

On hyvä, että meillä on kiinnitetty huomiota
tuotannon eettisyyteen, turvallisuuteen, puhtauteen sekä ympäristöasioihin. Nämä seikat parantavat kilpailukykyämme avoimilla, kilpailluilla
markkinoilla.
Suomalaisen koko elintarvikeketjun laatua ja
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toteuttamista. Tässä vain muutamia esimerkkejä
epäkohdista.

uusi ensimmäinen puheenjohtaja.
Valtuuskunnan puheenjohtajan Aarno Puttosen
johdolla toiminut työryhmä on julkistanut, ehdokkaat. On todella hienoa, että meillä on ehdokkaana kaksi raskaan sarjan osaajaa. Nykyinen
järjestön 2. puheenjohtaja Juha Marttila ja
MMM:n kv -asioiden ylijohtaja Veli-Matti Talvela. ”

Maatalouden tukijärjestelmä yleensäkin on ehtymätön lähde, josta voisi ammentaa keskustelun
aiheita loputtomiin. Viimeisin kipeä näytelmä
näyteltiin tammikuussa, kun jouduttiin tekemään
vaikeat päätökset sika- ja siipikarjatalouden
tuista. Ensinnäkin, on täysin luonnotonta, että
kirjainten A, B ja C-perusteella viljelijät jaotellaan luokkiin, jotka vaikuttavat heidän tuloihinsa
olennaisesti. Toiseksi, on aivan selvää, että
saman maan sisällä ei voi olla kaksia markkinoita. Tähän asti olemme kaikki kohtuullisen yksimielisiä, mutta sen jälkeen loppuvatkin keinot,
kuinka tilanne korjataan. Vähän ihmettelen niitä
lääkkeitä, mitä eräät poliitikot ovat tarjoilleet;
Suomen pitää tiukasti vaatia tukierojen poistamista komissiolta. Toki, helppo homma, sehän ei
vaadi muuta kuin kaikkien EU:n jäsenmaiden
yksimielisen, yhteisen päätöksen. Asia on vakava
ja se sietäisi saada myös rakentavan ja asiallisen
käsittelyn, jotta oikeasti löytäisimme ratkaisun
tilanteeseen. Mielestäni voimavarat tulisi nyt jo
keskittää yhteisesti ja yhtenäisesti tulevaan terveystarkastukseen sekä LFA -neuvotteluihin.

Jaettiin Itsenäisyyspäivän kunniamerkit seuraaville:
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr):
Emäntä Tarja-Riitta Koskinen Juupajoki
Maanviljelijä Arto Ojakoski Ikaalinen
Maanviljelijä Risto Salomaa Orivesi (Eräjärvi)
Maanviljelijä Kai Tanila Orivesi (Eräjärvi)
Merkinsaajien kiitokset esitti Risto Salomaa.
Salorinteen säätiön hallituksen puheenjohtaja
Ahti Anttila jakoi säätiön stipendit seuraaville
luonnonvara-alan opiskelijoille:
Elina Ahola Pälkäne (Luopioinen)
Ville Alanen Nokia
Timo Heikkilä Pälkäne
Sakari Norokorpi Hämeenkyrö
Petri Rantanen Ylöjärvi
Heikki Salomaa Orivesi (Eräjärvi)
Elina Vuorinen Hämeenkyrö

On tosiasia, että nykyinen tukijärjestelmä kohtelee viljelijöitä eriarvoisesti, mutta se, että viljelijät nousevat toisiaan vastaan ei tilannetta paranna! Olen hämmästyksellä seurannut, kuinka
helposti asia ollaan sysäämässä pelkästään tuottajajärjestön niskaan ja ainoana keinona nähdään
järjestöstä eroaminen. Erityisesti peräänkuulutan
sellaisten henkilöiden vastuuta, jotka toimivat
tuottajayhdistysten luottamustehtävissä, heidän
tehtävän ei voi olla ensimmäisenä kannustaa
jäseniään eroamaan.

Stipendinsaajien puolesta kiitti Sakari Norokorpi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin TarjaRiitta Koskinen ja sihteeriksi kutsuttiin Päivi
Fallström. Esittelijänä toimi toiminnanjohtaja
Visa Merikoski. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Jorma Laurila Kangasalta ja Heikki Laurila
Lempäälästä.
Valitut pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

On totta, että parempia tuloksia olisi järjestönä
pitänyt saavuttaa, mutta millään en jaksa uskoa
siihen, että parempia tuloksia saavutetaan, mikäli
MTK hajoaa ja meillä on tukialuittain ja tuotantosuunnittain omat edunvalvontaorganisaatiomme. Vai onko niitäkään?

Vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille,
toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille.
Käsiteltiin toimintakertomus 2008.
Maatalouspoliittisen katsauksen piti MTK:n 3.
puheenjohtaja, mv. Esko Suomala:

MTK - Pirkanmaan kunniaksi voin kuitenkin
ilolla todeta, että onneksi tämän suuntainen
liikehdintä on ollut vähäistä ja näin toivon jatkossakin olevan.

”Aika synkkä yleistaloustilanne: bkt laskee 4-5
%, pieniä toiveita käänteestä alkaa olla olemassa,
ensi vuonna varmaan alkavat varastot vähentyä
ja tavara liikkua.

Järjestössä eletään jännittäviä aikoja. Olemme
valitsemassa taloon uutta isäntää. Horborghan
ilmoitti maaliskuussa siirtyvänsä päätoimiseksi
viljelijäksi. Valtuuskunta kokoontuu ensi viikolla
ja kokouksessa tullaan valitsemaan järjestölle

Uusiutuvalla energialla on ennustettu olevan
tulevaisuutta, mutta tuskin tulee suurta hittiä.
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Pitäisikö meilläkin olla oma valuutta, kuten
Ruotsissa, ehkä silloin saataisiin markkinaetua.
Toisaalta ei sekään ole hyvä asia, koska korkotaso olisi silloin kamala senhän koimme jo 90vuvun laman aikana.

on säilyttää maaseudun hyvinvointi, toimeentulo
jne. Jäsenet ja jäsenen asiat ovat tärkeitä aina ja
edelleen.

Metsätalous ja metsäteollisuus ovat tulevaisuuden ala aina vaan. Teollisuus vastustaa syöttötariffia koska haluaa, että energiapuu menisi sellukattilaan. Viljaa on harmillisen paljon vielä
laareissa, huonon hinnan takia sitä ei ole myyty.
Maito ei mene kaupaksi naapuriin ja tuottajahinta on laskenut, lyhyen tähtäimen näkymät eivät
siinäkään ole kovin hyvät.

Siitä on tullut ehkä turhan suurikin nupina. Iso
kysymys on se, miten pystymme säilyttämään
kansalliset tukijärjestelmät. Vaikea yhtälö, kun
tuotteita kumminkin viedään ja tuotanto kasvaa.
Kuitenkin on selvää, että ilman niitä ei tulla
toimeen. Säilyttäminen vaatii jatkuvaa lobbausta.

Isoihin kysymyksiin on vaikea järjestönä ottaa
kantaa, esim. kansallisen tuen ratkaisuun.

Markkinatilanne viljelijälle ei ole kovin mairitteleva. Luonnonhoitopelto on houkutteleva ja
varmaan ihan hyvä vaihtoehto.

Reilun kaupan asioista on puhuttu. Kaupaltakin
toivoisi myös vastuuta. Esimerkkeinä kaupan
toiminnasta: brassifileen sisäänostohinta 21 € ja
ulos myydään 19 €. Tanskalaisen kinkun sisäänostohinta on 30 senttiä halvempaa kuin suomalainen. Eräänlaista väärinkäyttöä nämäkin. Ruokakulttuuriasiamiehen palkkaaminen on aiheuttanut ristiriitaisia viestejä. Järjestön ulkopuolelta
kuitenkin viesti on ollut positiivista, lopultahan
kuluttaja kuitenkin päättää meidänkin asioista.

Rypsin hinta on yli kaksinkertainen rehuohraan
verrattuna, kannattaa harkita. Pitkällä aikavälillä
olisi tärkeää löytää uusiakin tuotteita esim. ohraetanolin tuotantoa varten.
Kasvavat kansat etsivät maata maailmalta elintarviketuotannon turvaamiseksi (esim. Kiina 350
milj. ha maaostoksilla)”

Salmonellatilanne on ollut raskas haaste niille
tuottajille, joille se osui kohdalle. MTK:ssa on
otettu asia tosissaan ja korvausasioita selvitellään
koko ajan.

SYYSKOKOUS pidettiin UKK-instituutissa
Tampereella 11.12.
Avaussanoissaan MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja Heidi Tanhua totesi, että kuluvaa vuotta on
leimannut yksi asia ylitse muiden - taantuma.
Myöskään maaseutuelinkeinot eivät ole välttyneet sen seurauksilta. Tuottajahinnat ovat olleet
ennätyksellisen alhaalla ja markkinatilanne on
vaikea joka sektorilla. Erityisesti maitomarkkinat ovat vaikeat. Komission väärät päätökset
maitokiintiöiden poistosta ajoivat maidontuotannon kaaokseen koko Euroopassa. Onneksi maidon tilityshinta on Suomessa onnistuttu pitämään
kohtuullisella tasolla verrattuna moneen muuhun
EU-maahan.
Suomalainen kilpailukykyinen
osuustoiminta on näyttänyt vahvuutensa tässä
tilanteessa.

Lannoitteiden hinnat tulevat laskemaan, koska
raaka-aineen hinnat ovat laskeneet 2007 vuoden
tasolle (paitsi kalium on vielä kallista). Miten
lannoitekauppa lähtee liikkeelle, saa nähdä kuinka Yara toimii. MTK:n pitää terävöittää lannoitteiden hintojen seurantaa.
Ympäristöasiat kiinnostavat kaikkia. Helsingissä
keskustellaan ympäristöveroista. Ympäristökeskustelu kaupunkilaistaustalla osoittaa, miten
heikko tuntemus monilla asiasta vouhottavilla
ympäristöasioista on. Fosforilannoitus on kolmasosassa 10 vuoden takaisesta. Jos tulisi ympäristövero, jokainen porras ottaisi omansa ja
hinnat taas moninkertaistuisivat. Harmi on, että
oikeat tulosta tuovat järjestelmät, kuten lannankäytön tehostamissopimukset on poistettu. Koko
Suomen LFA-tuen säilyminen on menossa komissiossa läpi kasvukauden lyhyyden takia.
Tasokorotusta ei ole ilmeisesti tulossa.

Suomi on edelläkävijämaa eläinten hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä. Eläinten hyvinvointi
on tiloille myös taloudellinen kysymys. Valitettavaa on, että kuitenkin aina, niin maataloudessa,
kuin muillakin toimialoilla on tapauksia, joissa
asiat eivät ole kunnossa. Koko tuotannon kannalta on välttämätöntä, että nämä puutteet korjataan, mutta niistä ei saa syyllistää koko tuotannonalaa.

Mediaa ja kaikkia muitakin kiinnostaa MTK:n
puheenjohtajan valinta. Strategia alkaa olla
pikkuhiljaa valmis ja siunataan ensi viikolla
MTK:n valtuuskunnassa. Tärkeimmät tehtävät
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Lyhyellä tähtäimellä maatalouden tilanne näyttää
varsin vaikealta. Toivon kuitenkin, että jaksaisimme katsoa vaikeiden aikojen yli, uskomme
työhömme, osaamiseemme ja positiivisiin tulevaisuuden näkymiin ja viemme tätä viestiä myös
nuorille, tuleville maaseutuyrittäjille. Yhtenä
tärkeänä tulevaisuuden kysymyksenä pidänkin
sitä, että tiloille saadaan jatkajia ja maatiloille
työtekijöitä ja lomittajia.”

kunnan, valiokuntien jäsenten ja työryhmien
kokouspalkkiot, edustajien ja tilintarkastajien
palkkiot sekä matkakustannusten korvaamisen
sekä päivärahojen perusteet vuodeksi 2010.
Maatalouspoliittisen katsauksen piti MTK:n
johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila.
”Tulevaisuuteen on katsottava, mutta pieni katsaus kuluneeseen vuoteen on paikallaan. Vuosi
on ollut erikoinen, paljon on tapahtunut politiikassa, mutta enemmän kuitenkin markkinoilla.
Maa- ja metsätalouden merkitys on noussut aivan
eri tasolle. Olemme olleet politiikan ja julkisuuden keskiössä koko vuoden. Paljon on töitä
tehtävä tukipolitiikan alueella, tällä nykyisellä
järjestelmällä ei ole tulevaisuutta. Kansallisten
tukien liikkumavara jäi varsin pieneksi vaikka
saimmekin 10 %, kun muille myönnettiin vain
3,5 %.

MTK-Pirkanmaan johtokunnan puheenjohtajaksi
valittiin edelleen Heidi Tanhua Virroilta ja varapuheenjohtajaksi Mika Nieminen Ylöjärven
Kurusta. Muut johtokuntavalinnat: Hannu Karppila valittiin jatkamaan edelleen ja johtokunnasta
poisjäävän Maija Pispan tilalle tuli Heikki Nätkin Tampereen Teiskosta. Esko Pohjala Orivedeltä oli pyytänyt eroa. Hänen jäljellä olevaksi
toimikaudekseen valittiin Jukka Kittilä Pälkäneeltä.

Markkinapuoli on ollut kovin vaihtelevaa. Korkealle mentiin, mutta tultiin rytinällä alas. Viljamarkkinoiden tasapainottaminen on edessä,
pahin tilanne lienee, että me jäämme isojen
varastojen loukkuun kaukaiselle saarellemme
yksin. Biopolttoaineet on tällä hetkellä kova
sana ja se on hoidettava,
jotta
biopolttoaineen
kautta saamme viljalle
jonkinlaisen pohjahinnan. Totuus kuitenkin
on, että tulevaisuudessa
kaikki pellot tarvitaan
ruuan tuotantoon.

MTK:n valtuuskunnan jäseneksi valittiin edelleen Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä varsinaiseksi ja varalle Heikki Kulmala Vesilahdesta.
Tilintarkastajiksi valittiin Sauli Brander Kangasalta, Kirsti Kylänlahti Kuhmalahdelta ja Kari

Maitomarkkinoilta tulee
ristiriitaista tietoa maailmalta.
KeskiEuroopan tilanne on
kriisissä. Meillä tilanne
on nyt hyvä: ketjun
yhteistoiminta, tutkimus
ja tuotekehitys pitää
tilanteen jossakin kuosissa. Lihamarkkinoilla
Kuvassa Heidi Tanhua ja Juupajoen kunnanjohtaja Hannu Koski
on ollut yllättävän
vakaa tämä vuosi, mutta
Repo (HTM) Tampereen Yhteisörevisio Ky:stä.
nyt varmaan lihan hinta laskee. Lampaanlihan
Varalle valittiin Timo Hanhilahti ja Risto Sahltuotannossa on erikoinen tilanne. Meillä on
stedt (HTM) Tampereelta.
huippuhieno tuote. Miten lihan markkinointiasia
Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma
saadaan kuntoon. Lihataloille pitää saada lisää
vuodeksi 2010 ja määrättiin jäsenmaksut vuodelpaineita, jotta lammas lähtee liikkeelle. Broilele 2010. Vahvistettiin johtokunnan puheenjohtarinlihan tuotannossa ollaan pahimmillaan tilanjan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot, johtoteessa, jos direktiivi menee läpi, voi terveys ja
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kallista c) ihmissuhdeongelmat muuttuvat kalliiksi, kun menevät lusikat jakoon”.

tilakysymys olla toisiaan vastaan. Ruuan hintakehitys on tulevaisuudessa kaikilla mittareilla
mitattuna nouseva ja siihen tulee nyt valmistautua.

Kokouskeskustelussa tuli esille mm. seuraavaa.
Rikospoliisin eläinaktivismiyksikkö pitää perustaa uudelleen ja meidän itsemme on kiinnitettävä
huomiota eläinten hyvinvointiin, varsinkin nyt
kun yksiköt suurenevat. Viljelijän työstä löydetään aina virheitä ja kaikilla on mielikuva kaikesta, vaikka ei tiedetä toisen työtä mitään. Energiapolitiikan MTK:n linjauksille on saatava 100
%:n tuki. Tarvitaan koko yhteiskuntaa, jotta
saadaan puu kannattavasti käyttöön. Lanta ja
paistorasva on myös saatava energian tuotantoon.
Viljelijän asia ei ole huolehtia eettisyydestä, kun
bioenergia ja nälänhätä rinnastetaan. Jos viljan
polttaminen on kannattavampaa kuin myyminen
huonolla hinnalla, etiikan määrittelee muu yhteiskunta sillä hinnalla, mikä asetetaan. MTK:n
pitää vaikuttaa viljatilitysten maksuaikaan, joka
nyt on 30 vrk. On valheellista väittää, että Suomesta ei saa riittävästi maitoa jalostukseen, vaan
sitä on tuotava Ruotsista. Tukialue-erot ovat
Suomessa liian suuret. Bioenergia-asia on hoidettava niin, että sen joka tuottaa bioenergiaa, on
saatava myydä sitä myös valtakunnan verkkoon.

Eläinten hyvinvointikohu ja ympäristökeskustelu
ovat kovin samantyyppisiä. Haetaan ääriesimerkkejä ja lähdetään yleistämään ja syyllistämään koko elinkeinoa. Eläinsuojelurikkomuksia
emme salli, mutta seisomme jäsentemme takana.
On keskityttävä syihin, ei syyllistämiseen. Resursseja, mm. lisää eläinlääkäreitä - ei byrokratiaa. Tuotantoeläinten koulutusohjelma on saatava
eläinlääkäreiden koulutukseen.
EU:n tasolla meidän on vielä yritettävä pärjätä,
koska EU:lla on yhteinen maatalouspolitiikka.
Maatalousbudjettia tullaan leikkaamaan, mut- ta
maatalouspolitiikan puolella maailma on muuttunut todella paljon. Pitää miettiä, miten siinä
edetään, jos rahoitusta vähennetään. Maatalous
tuottaa ruuan ja ruuan tuottamiseen tarvitaan
myös tukea.
Metsä on työllistänyt MTK:ssa enemmän kuin
koskaan.
Metsätilojen tilanne ei korjaannu
ennen kuin metsänomistajien ikärakenne nuorenee. Suojelu ei auta silloin, kun suojellut metsät
alkavat lahota. Ympäristöpuolelle yritetään nyt
viedä tätä viestiä. Suojelu ei ole ainoa keino
hoitaa metsää. Oikea keino on hoitaa ja uudistaa
sitä.

Puhetta kokouksessa johti Maija Pispa Ylöjärveltä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kärki
Lempäälästä ja Tuula Ojanen Ruovedeltä. Pöytäkirjan tarkastivat Turo Antila ja Lauri Saukko
Hämeenkyröstä.

Vuosi 2013 on supervuosi, koska rahoituskausi
vaihtuu. Muutoksia ei oletettavasti kovin paljon
tule. Järjen on voitettava.”
Maatalousjohtaja Timo Jaakkola Nordea Pankista esitteli Nordean toiminta-aluetta ja tunnuslukuja. ”Hintavaihtelu lisääntyy, kun tukielementit
vähenevät. Investointitarve on suuri, koska
tuotantorakenne on saatava kuntoon. Tulevaisuus
on pidemmällä kuin vuodessa 2020. Maksuhäiriöt eivät ole juurikaan lisääntyneet. Riskikartoitus Nordeassa on tehty, ja mitään hälyttävää ei
ole nähtävissä. Rahoitusongelmiin maatiloilla on
kolme keskeisintä syytä: a) pitkäksi menneet
rakennushankkeet; laskelmat menevät pieleen,
kun rahaa haetaan kerran tai pari lisää. Liian
isoja hankkeita ollaan tekemässä. Miljoona
euroa ja 60 lehmää ei ole toimiva yhtälö. Mikään
ala ei kestä tehdä kertainvestoinnilla kolminkertaista tuotannon lisäystä. B) nuorille saattaa iskeä
vauhtisokeus investointeihin ja laajennuksiin,
jaksamisongelma tulee äkkiä eteen ja pian ei riitä
rahatkaan; lisämaan osto maatilalle on erittäin
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Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
viisi (5) kertaa. Kokouksista kertyi 68 pöytäkirjan pykälää.

•

keskusteltiin
hyvin
seikkaperäisesti
GMO-viljelystä; johtokunnan päätökseksi
tuli, että GMO-viljelyyn ei oteta jyrkkää
kantaa ei puolesta eikä vastaan; liitto kuitenkin pyrkii käynnistämään aiheesta
keskustelun, Samalla pyritään aikaansaamaan keskustelu lähiruuasta

•

keskusteltiin tiehankkeiden jne. lunastukorvauksista - ne pitäisi ottaa paremmin
esille; Pirkanmaan TE-keskus ei ole voinut käsitellä mikrotukihankkeita

5.2.
•

•

valittiin maakunnallisten ohjelmatyöryhmien edustajat. Valittiin maaseutunuorten
valiokunta,
maaseutuyrittäjätyöryhmä,
johtokunnan työvaliokunta ja yhteisvaliokuntien jäsenet. Nimettiin tilien tarkkailijat. Valittiin edustajat eri yhteisöihin
käsiteltiin Kiinteistö Oy KauppaTammerin osakkeessa tehtävää remonttia
ja uudelleen vuokraamista

21.9.
•

Käsiteltiin liiton taloutta ja talousarvion
päälinjoja

•

Käsiteltiin ehdotukset MTK:n valiokuntiin

•

käsiteltiin ja allekirjoitettiin liiton tilinpäätös 2009

käsiteltiin järjestötutkimusta mja sen johdosta tehtäviä toimenpiteitä, keskusteltiin
toimintasuunnitelman päälinjoista

•

vuosikertomuksesta ei enää paineta, vaan
siitä tehdään monenne, joka vuosikokouksen jälkeen julkaistaan liiton sivulla
Repussa

keskusteltiin markkinatilanteesta, yhteispalavereista, alvista, maatalouslomituksesta, mhy-maksun mahdollisesta poistumisesta ja GMO-asioista

9.10.

12.3.
•

•
•

•

keskusteltiin maatalouspoliittisesta tilanteesta hyvin seikkaperäisesti, mm. tukierojen kasvusta sekä eri tuotantosuuntien tuotanto- ja markkinatilanteesta.

selostetiin Kiinteistö Oy KauppaTammerin remontin edistymistä ja hyväksyttiin tehdyt toimenpiteet

15.6.
•

hyväksyttiin Vakuutusyhtiö Tapiolan jäsenhakemus

•

valittiin liiton edustajaksi Salorinteen
Säätiön hallitukseen Mika Nieminen

•

hyväksyttiin talousarvio ja palkkiot
sekä jäsenmaksu 2010 yleiselle kokoukselle

•

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2010
yleiselle kokoukselle; toimintasuunnitelman keskeiseksi asiaksi nousee tiedostus

•

keskusteltiin 1. jäsenmaksukannon kertymästä ja jäsenmaksun maksamisesta
yleisesti

•

informoitiin johtokuntaa lomitusalueiden
muuttumisesta, Massi II (Tieto-Massi) tilanteesta ja Yrittäjäpäivän järjestelyistä
sekä kummimaatilahankkeesta

•

päätettiin ehdottaa Jukka Niittyojaa
MTK:n viljavaliokuntaan Timo Jaakkolan ilmoitettua, että hän ei halua jatkaa tehtävässä

•

keskusteltiin seikkaperäisesti ajankohtaisesta maatalouspoliittisesta tilanteesta

•

•

esiteltiin Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnosta

Esko Pohjala pyysi eroa liiton johtokunnasta kesken kauden, koska hän on
jäänyt spv-eläkkeelle
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Osallistuminen johtokunnan kokouksiin:
Heinäsuo
Karppila
Kärki
Mäkelä
Nieminen
Niittyoja
Ojakoski
Pispa
Pohjala
Rahkonen
Tanhua
Tervaniemi

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

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös
MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja
Tiina Linnainmaa.
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Valiokuntien ja työryhmien kokoukset
Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
tuottajaliittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat kokoontuivat kahdesti toimintavuoden
aikana. Muita vastaavia yhteispalavereja oli
runsaasti valtuuskunnan ja muiden järjestötapahtumien yhteydessä. Tapaamisissa käsiteltiin mm.
seuraavia asioita:
Tukiratkaisu 2009, MTK:n strategia, liittojen
yhteisten valiokuntien sihteeriyksien määrääminen, viljelijäomisteisten yhtiöiden toiminta,
liittojen yhteiset tapahtumat
Liiton työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3.9. käsittelemään liiton taloustilannetta, yhdistysten jäsenmaksutilannetta sekä
aluehallinnon uudistamista (Elyt).
Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui
kaksi kertaa: 28.1. Forssassa LSO:lla ja 3.10.
Vanajantie 10:ssä, Hämeenlinnassa. Helmikuun
kokouksessa keskusteltiin jälleen kerran tukiratkaisusta ja sen vuoksi järjestetystä Huittisten
kokouksesta.
Huittisten kokouksen jälkeen MTK:n valtuuskunta linjasi, että pohjoisesta ei saa leikata,
mutta tukierot eivät saisi toisaalta AB - ja C alueella kasvaakaan. Lausunto oli ristiriitainen.
Valtuuskunnan kokouksessa nousi esiin portaittainen malli, josta on käytetty myös modulaatiomalli-nimeä. Siinä osalle tuotantoyksikköjä tulee
leikkaus, osalle ei. Leikkaukset kohdistuvat
suurimpiin
tuotantoyksiköihin
Hyväksyykö
komissio em. mallin. Jos Suomi haluaa leikata
isoilta tiloilta tukea, myönnetään samalla, että
ongelma ei ole perusteissa vaan rakenteissa.

kansallinen järjestelyvara suunnataan ensisijaisesti A- ja B-alueen naudan- ja lampaanlihan
tuottajille. Lihavaliokunta vaati myös lisää resursseja tuottajajärjestöltä lihantuottajien edunvalvontaan. Viljelijät tarvitsevat lisää edunvalvontaa tukipolitiikan selkeyttämiseen ja markkinoihin vaikuttamiseen.
Lokakuun kokouksessa keskusteltiin 40 miljoonaa euron tuesta, joka esitettiin komission maitoraportin yhteydessä. Tuen jakaminen tulee olemaan vaikeaa. Ehtona voisi olla vaikeuksiin
joutuneet tilat. Myös nuoret tai investoineet tilat
ovat olleet mahdollisina kohderyhminä. Erilaiset
rajaukset ovat osoittautuneet hankaliksi. Lisäksi
keskusteltiin muoti-ilmiöksi muodostuneesta
hiilijalanjäljestä, kuinka suuri on lihantuotannon
hiilijalanjälki.

Herää kysymys mikä tukien rooli on Suomessa.
Teurastamot ovat päässeet maksamaan heikompaa hintaa tukien takia. LSO:n edustajan, Olli
Paakkalan alustuksen mukaan kustannuksen
rajuun nousuun ei lihateollisuus päässyt lainkaan
mukaan. Rehujen ja lannoitteiden hinnoissa
tapahtui mieletön kehitys. Tämä on nyt sitä
markkinataloutta, jatkoi Paakkala. Nyt ovat
vuorostaan kustannustekijöiden hinnat laskussa.

Valiokunnan puheenjohtaja on Antero Kaappa
Satakunnasta Kankaanpäästä. Pirkanmaalta
valiokunnan jäseniä ovat Hannu Karppila Kangasalta ja Antti Rahkonen Juupajoelta. Valiokunnan sihteerinä toimi Jyrki Näsi MTKHämeeestä.

Päätettiin myös perustaa lihavaliokunnan jäsenistä työryhmä, joka seuraa liha-alan kehitystä
tarkemmin ja kokoontuu valiokuntaa tiiviimmin.
Valiokunta laati kokouksessaan julkilausuman,
jossa vaadittiin, että terveystarkastuksessa tullut
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talousministeriöstä. Maitokriisi on ollut EU:n
komission ja maatalousministereiden tapaamisten kestoaihe pitkin vuotta. EU on esittänyt
toimenpiteitä markkinoiden vakauttamiseksi.
Esitykseen sisältyy seitsemän pääehdotusta,
joidenka toteuttamisen soveltuvuutta jatkovalmistellaan.

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen maitovaliokunnat kokoontuivat 2.3. ProAgria Hämeen
kokoustiloissa Hämeenlinnassa.
Etelä-Suomen valiokunnan puheenjohtaja Reino
Parkko Kymenlaaksosta avasi kokouksen. EteläSuomen maitovaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Reino Parkko Kymenlaaksosta ja LänsiSuomen valiokunnan puheenjohtajaksi Jaakko
Suominen Satakunnasta. MTK:n maitoasiamies
Sami Kilpeläinen keskittyi ajankohtaiskatsauksessaan markkinatilanteeseen ja tukipolitiikkaan.

Esitettyjä toimenpiteitä ovat: päätöksentekomenettelyn nopeuttaminen, se antaisi komissiolle
mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin markkinahäiriötilanteissa; maitokiintiöiden poistoohjelma, jolloin jäsenmaat voisivat ostaa kiintiöitä kansalliseen varantoon, tuottajien ja meijereiden välisen sopimuskäytäntöjen kehittäminen,
pyritään elintarvikeketjussa parempaan voimatasapainoon, maitofutuurit, alan kustannusten
hillintä, uudet innovaatiot menekin edistämiseen,
perustetaan korkean tason asiantuntijaryhmä
pohtimaan esitettyjen toimien toimeenpanemista.
Kehittämisryhmässä Suomea edustaa valtiosihteeri Jouni Lind.

Maidon hinta on laskenut koko EU:n alueella ja
hintavaihtelut ovat suuria.
Tuotantomäärien
alentuminen on taantunut. Maitokiintiöjärjestelmän muutos vaikuttaa myös markkinoihin ja
markkinahintoihin. Muutokset maitomarkkinoilla tulevat jatkossa olemaan hyvin nopeita. Ministeriö on omissa taustamuistioissaan kirjannut
kaksi keskeistä asiaa artikla 68:n käytölle. Ensimmäisenä ovat nautapalkkiot ja toisena maitokiintiöiden poistumisen aiheuttamien ongelmien
lievittäminen Artiklan 68 lisäksi maaseutuasetuksen 2-pilarin puolelle on kirjattu mahdollisuus
käyttää varoja maitokiintiöiden poistumisesta
johtuvien ongelmien lievittämiseen.

EU:n komissio on ehdottanut, että tiloille voidaan myöntää enintään 15 000 euroa väliaikaista
valtion tukea. Vuoden 2010 hallituksen budjettiesityksessä on varauduttu siihen, että kansallisen
määrärahamomentin lisäksi voidaan käyttää
enintään 40 milj. euroa menojen siirtovaltuutta.

Keskustelussa kajottiin AB- ja C-tukialueen
eroon maidolla; rehuntuotantokyky ei kuitenkaan
ole oleellisesti huonompi C1-C2 alueilla. Se
alkaa alentua ja tuotantokustannukset kasvaa
vasta C3 –alueella. Tilakoon rajoittamista ei
nähdä tarpeelliseksi, joskin toisaalta todetaan,
että tukijärjestelmä on luotu perheviljelmille.
Tuen alenemisen vaikutuksia ja perusteita yksikkökoon kasvaessa voisi selvittää.

Kokouskeskustelussa painotettiin, että tukea
tulee kohdentaa merkittävästi maidolle, tuen
pitää olla kannustavaa ja se pitää maksaa litraperusteisena tai eläinpalkkiona niin, että se kohdentuu kaikille maidontuottajille. MTK:n maitovaliokunnan katsauksen esitti maitovaliokunnan
jäsen Jaakko Suominen. Suurin ongelma on
markkinoiden hallinta ja hintamuutoksissa tapahtuvat viiveet Suomen osalta. Hinnan alennusta ei
pystytä kustannusten laskun kautta paikkaamaan.
Tarjonta pitäisi pystyä tasaamaan hinnan vakauttamiseksi. Tukiero eri tukialueiden välillä on nyt
noin 3 senttiä/litra ja lähestyy siedettävää rajaa.

Keskustelussa painotettiin myös, että tulevat
tukitoimenpiteet tulee kohdentaa ensisijaisesti
litraperusteisesti, mutta jos tämä ei ole mahdollista, tulee tuki kohdentaa lehmäpalkkiona, eläimiä edellyttävänä nurmitukena tai laajaperäistämispalkkiona.

Käytyjen keskustelujen pohjalta päätettiin lähettää kirjelmä MTK:n maitovaliokunnalle. Maitovaliokunnan sihteerinä on toiminut järjestöagrologi Pertti Ramula MTK-Etelä-Karjalasta.

Päätettiin lähettää kokouskannaotto MTK:n
johtokunnalle,
MTK:n
maitovaliokunnalle,
maitovaltuuskunnalle ja eteläisille tuottajaliitoille. Hämeenlinnan Osuusmeijerin toimitusjohtaja
Reijo Kiskola selosti valiokunnalle HLOM:n
toimintaa ja yhteistyötä ArlaIngmanin kanssa.

Yhteistoiminta-alueen
sosiaalivaliokunta
kokoontui 4.6.
Lakimies Maire Lumiaho
MTK:sta kertoi ajankohtaisista maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Suunnitellut lomitusmuutokset ovat valmistelun alla,
eivätkä vielä varmoja. Keskustelussa nousi esille
erityisesti lomitukseen liittyvät asiat, kuten py-

Valiokunnat kokoontuivat toisen kerran
19.10. MTK:n kokoustiloissa Helsingissä.
Ajankohtaista maidon tukipolitiikasta alustivat
neuvotteleva virkamies Esa Hiiva Maa- ja metsä17

vaikka viljelyä Suomessa jatketaan. Öljykasvien
hinta on viljojen myötä tullut alas, mutta menekki on hyvä ja ne saa myytyä.

häpäivien riittämätön määrä vuosilomapäivissä,
lomittajille kuuluvien töiden tulkinnan poikkeavuus paikallisyksiköittäin sekä osaavien
lomittajien saatavuus.

Tarkastaja Antti Pasto Evirasta kertoi Eviran
toiminnasta Loimaalla.
Valiokunta tutustui
myös Siementarkastuslaitoksen toimintaan ja
tiloihin. Valiokunta antoi kannanoton tiedotusvälineille luonnonhoitopellon ottamisesta mukaan viljelysuunnitelmiin pellon rakennetta
parantavana toimena sekä tuen saamiseksi erikoiskasvien viljelyyn.

Työterveyshuollon merkitystä korostettiin ja
muistutettiin, että järjestöllä on paljon työsarkaa
maataloustuottajien hyvinvoinnin edistämisessä.
Liitot jatkavat tahoillaan työtä viljelijöiden työterveyshuoltopalvelujen kehittämisessä. Työterveyshuoltoon liittymiskilpailussa parhaan tuloksen saivat SLC:n liitot, MTK-Satakunta ja MTKPirkanmaa.

Valiokunta piti toisen kokouksen 14.8. Raision tuotantokonttorin tiloissa. Johtaja Pasi
Lähdetie Raision viljakauppayksiköstä käsitteli
margariiniyksikön myyntiä, ja öljyn markkinatilannetta. Jukka Hollo selvitti Raision viljakäyttöä
ja eri lajikkeiden lt-summavaatimuksia. Hän
esitteli myös eri lajikkeiden sopivuutta olosuhteisiimme sekä selosti öljykasvien sopimusviljelyä
sekä osotoimintaa satokautena 09-10. Valiokunnan kokouksesta annettiin kannnaotto tiedotusvälineille intervention käyttöä, tuotantokustannuksiin vaikuttamista, tarvikehankintojen kilpailuttamista, hinta- ja määräseurantaa, luonnonhoitopellon käyttöä ja valkuaiskasvien tuotantoa.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut aluepäällikkö
Aino
Launto-Tiuttu
MTK-VarsinaisSuomesta

Yhteistyössä MELA:n kanssa järjestetään liitoittain koulutustilaisuuksia sidosryhmille. Koulutuksen tavoitteena on, että tiloille käyvät henkilöt
oppisivat havaitsemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevien maatalousyrittäjien ongelmia ja
osaisivat ottaa asiat puheeksi, ja yhdessä yrittäjien kanssa etsiä ratkaisuja ongelmiin. Olisi tarpeen saada myös muistilista/toimintaopas asioista, jotka on otettava huomioon ja tehtävä ensisijaisesti, jos tilalla tulee kriisitilanne. Valiokunta
kantoi huolta myös lomituksen hallintorahan
riittävyydestä.
Valiokunnan puheenjohtajana toimii HennaMaija Vesola, varapuheenjohtajana Mika Nieminen MTK-Pirkanmaasta. Sihteerinä on järjestöKokouksen sihteerinä on toiminut järjestöagrologi Maarit Holmén MTK-Satakunnasta.

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
kokoontui 13.2. Arvioimiskeskuksen toimistossa Helsingissä. Kokouksessa alustivat Arviointikeskuksen toimitusjohtaja, OTK Aulikki Kiviranta Arviointikeskuksesta ja varatuomari Tommi Siivonen MTK:sta. Kokouksessa käsiteltiin
ajankohtaisia maapolitiikkaan ja maan arviointija lunastustoimintaan liittyviä asioita.

Lounaisten liittojen viljavaliokunta kokoontui
1.4. Loimaalla EVIRAN siementarkastuslaitoksen tiloissa. Valiokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Ilkka Mattila Satakunnasta ja varapuheenjohtajaksi Mikko Hatanpää samoin Satakunnasta. MTK:n vilja-asiamies Max Schulman
kiinnitti alustuksessaan huomiota VYR:n kylvöennusteeseen, joka tuli myöhempään kuin tavallisesti samoin kuin muuallakin Euroopassa epävakaiden markkinoiden vuoksi. Suomessa viljan
hinnan lasku on ollut maltillisempaa kuin muualla EU-maissa. Leipävehnän hinta on 20-30 euroa
yleisen EU-hinnan alapuolella. Vehnäala pysynee ennallaan, ohrasta sen sijaan on ylijäämää.
Myös mallasohraa on varastossa. Koko maailmantaloudessa on vaihe, missä kaikki tavaravirrat ovat hidastumassa. Kylvöala Euroopassa
pienenee hiukan, luotettavampi kuva saadaan
vasta toukokuun loppupuolella. Suomalaisen
rukiin laatuvaihtelut ovat suuria ja sen viljelyvarmuus huono. Tuontia tulee rukiista olemaan,

Maaseutunuorten valiokunta
kokoontui kolme kertaa kertomusvuoden aikana
11.2. Maa- ja Metsätalolla, 7.4. Ylöjärven jäähallilla ja 17.9. Ylöjärvellä Elovainion Nesteellä.
Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Maaseutunuorten valiokuntien kevätparlamenttiin 11.3. Espoossa Lähivakuutuksen vieraana. Päivän aikana MTK:n toiminnanjohtaja
Antti Sahi kertoi näkemyksiään järjestöstä 2010luvulla. Kevätparlamentissa ideoitiin toimintaa ja
keskusteltiin liittojen ajankohtaisista asioista,
sekä vaihdettiin kuulumisia liittojen nuorten
kesken.. Valiokunnan sihteerinä toimi järjestöagrologi Päivi Fallström.
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Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
Hallila kertoi maatilavakuuttamisesta ja tarjosi
osallistujille aamukahvit. Osallistujia oli 66.

5.-6.2. pidettiin MTK-eStart –kurssi Hotelli
Ellivuoressa. Pirkanmaalta osallistujia oli 10.
Yhteensä kolmen liiton alueelta osallistujia oli
29. Kurssin järjestivät MTK-järjestökoulutus
sekä liittojen toimihenkilöt. Liittojen osalta
vetovastuussa oli tänä vuonna Pirkanmaa. Kurssin toinen päivä päättyi kaikille avoimeen Maatalousmarkkina seminaariin.

Yhteistoiminta-alueen toimihenkilökokous pidettiin 24.3. Huttisissa Wanhassa WPK:ssa sekä
3.-4.8. Turun puolessa. Kokouksissa käsiteltiin
käytännön toimintaan, yhteistoimintaan ja –
tilaisuuksiin liittyviä asioita.
Osallistuttiin MTK:n järjestämään Liha Foorumi 2009 tilaisuuteen Loimaalla 30.3. Tilaisuudessa puhuivat maatalousministeri Sirkka-Liisa
Anttila, MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha
Marttila, Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen
PTT:stä, toimitusjohtaja Jari Leija HKRuokatalosta ja johtaja Simo Tiainen MTK:sta.
Sektoripuheenvuoron käyttivät Antero Kaappa,
Ilkka Uusitalo ja Kalle Vähä-Piikkiö.

Seminaarissa alustajina olivat Kari Aakula Länsi-Maidosta, Markus NissinenMO-liitto LänsiSuomesta, Veikko Kemppi LSO:sta sekä Kaija
Viljanen Avenasta. Seminaariin osallistui noin
50 kuulijaa. Seminaarissa keskusteltiin maataloustuotemarkkinoista ja kuultiin myös maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus, jonka piti Johan
Åberg MTK:sta. Seminaarin jälkeen Ellivuoren
rinteet olivat jälleen avoimet kaikille jäsenille.

Tukihaun viljelijäkoulutukset pidettiin 20.3.2.-4. välisenä aikana, yhteensä liiton alueella 5
tilaisuutta. Tukikoulutukset järjesti Pirkanmaan
TE-keskus tuottajayhdistysten ja kuntien avustuksella. Aiheina olivat ympäristötuki uudistuksineen, LFA, kansalliset tuet, eläinten hyvinvointituki, tilatuen muutokset, tukioikeuksien siirrot,
täydentävät ehdot, lomakkeet ja muutokset sekä
tukien valvonta. Sähköisen tukihaun koulutusta
olisi kaivattu paljon enemmän. Tänä vuonna oli
ensi kertaa mahdollista hakea tukia sähköisesti.

Maatilaverotuksen koulutustilaisuudet Pirkanmaalla järjestettiin verokoulutusta jäsenistölle liiton ja yhdistysten yhteistyönä. Hämeenkyrössä 28.1. ja Juupajoella 4.2. Juupajoella
luennoivat agrologi, mv. Risto Salomaa ja mv.
Heikki Nätkin sekä Marketta Takala Verohallinnon Oriveden toimipisteestä. Hämeenkyrössä
koulutuksesta vastasi Jukka Heinäsuo.
Vesipuitedirektiivin tiimoilta pidettiin neuvottelukokous Tampereella Maa- ja Metsätalossa
9.3. Osanottajia oli 16 MTK-Hämeen, -MTKPirkanmaan ja MTK–Satakunnan alueelta.
Asiantuntijana alusti Johanna Ikävalko MTK:sta.

Lomituspalvelujen paikallisyksikköjen yhdistämisestä Lempäälän, Oriveden ja Pälkäneen
osalta pidettiin yhteiskokous MELAn kanssa
27.4. Tampereella ABC Lahdesjärvellä. Tilaisuuteen kutsuttiin alueiden MTK-yhdistysten
puheenjohtajat ja lomitusvastaavat, paikallisyksiköiden vastuuhenkilöt ja hoitavan kaupungin/kunnanjohtajat.

Yhteistyöliittojen (Pir-Sat-Var) alueella kokeiltiin veroasioissa uutta toimintamallia, jossa
alueen asiantuntijat koottiin yhteiseen neuvottelu- tilaisuuteen. Tilaisuus järjestettiin 23.10.
Huittisissa, Ammatti- ja Yrittäjäopiston,
Forselius-salissa. Osallistujia paikalla oli 50.
Alustajina olivat johtaja Timo Sipilä MTK:sta,
MTK:n verovaliokunnan jäsen Sirpa Himanen ja
verohallinnon edustajia.

Viljamarkkinakoulutusta järjestettiin kaksi
tilaisuutta. Hämeenkyrön tilaisuus pidettiin
Kylätoimintakeskus Heiskalla 19.10. Alustajina Timo Jaakkola Nordea Pankista ja Pasi Lähdetie Raisio Oyj:stä. Oriveden tilaisuus pidettiin
Oriveden Opistolla 10.11. Orivedellä alustivat
MTK:n vilja-asiamies Max Schulman ja Tuotepäällikkö Timo Viskari Raisio Oyj:stä. Viljamarkkinapäivän järjestelyistä vastasivat MTK:n
järjestökoulutus ja liiton toimihenkilöt.

EU-tukiavustajat ja kuntien maataloushallintohenkilökuntaa sekä maatalousneuvonnan
väkeä kokoontui 12.3. UKK-instituutiin Tampereelle jokavuotiseen koulutuspäivään. Tilaisuudessa puhuivat Erkki Lahma Pirkanmaan TEkeskuksesta, ylitarkastaja Sami Iltanen Mavista
ja Leena Ala-Orvola MTK:sta. Tapiolan Matti

Pirkanmaan itäpuolen uudistuvan lomahallinnon kehittämistilaisuus pidettiin 21.10.
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Tampereella ABC Lahdesjärvellä yhdessä
MELA:n kanssa. Tilaisuudessa alustivat apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki MELAsta, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro Sastamalan paikallisyksiköstä ja projektipäällikkö Tuija Rasku
TietoMassi -hankkeesta

Neuvottelutaidon ja vaikuttamisen kurssi,
(Viestintä 2) yhteistyöliittojen jäsenille pidettiin
Tampereella Hämeenpuiston Cumuluksessa 7.8.12. Kurssilla oli 15 osallistujaa, pirkanmaalaisia oli mukana 8. Kurssin vetivät esiintymiskouluttaja Pasi Hirvi ja MTK:n järjestökoulutus sekä
yleisjärjestelyistä vastasi MTK-Pirkanmaan ja
MTK-V-S:n toimihenkilöt. Neuvottelutaitoharjoitukset videoitiin.

MTK-Pirkanmaan, Varsinais-Suomen yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat
27.-28.10. yhteiseen seminaariin Helsingissä.
Ensin käytiin MTK:n kokoustiloissa kuulemassa
ajankohtaista maatalouspolitikkaa. Sen jälkeen
seurasi yhteinen seminaari Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston tiloissa. Tilaisuudessa
alustivat Perttu Pyykkönen Pellervon Taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, Ilpo Mattila MTK:sta,
Harto Ylitalo AF-Innovasta ja MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila. Asiat jatkuivat
Baltic Princess –laivalla välillä HelsinkiTallinna, jossa Tapiolan Matti Hallila ja ST1:n
Teemu Helenius sekä Matti Voutilainen
MTK:sta alustivat kukin oman alansa asioista.
Välillä poikettiin Tallinnassa.
Vars-Sat-Pir –liitot ja Mo-liitto Länsi-Suomi
järjestivät 3.11. yhdessä koulutus- ja neuvottelutilaisuuden Huittisissa Huittisten Ammatti- ja Yrittäjäopiston Risto Ryti-salissa. Tilaisuuteen kutsuttiin maataloustuottajanyhdistysten
ympäristövastaavat, kunnan-/ kaupunginhallitusten sekä ympäristö- ja teknisen puolen lautakunnissa toimivat MT:Kn jäsenet. Johtaja, DI Markku Tonberg MTK:sta puhui kaavoituksesta,
ympäristö- ja kaava-asioihin vaikuttamisesta
alusti maakuntaneuvos Jukka Tuori, esiteltiin
ylimaakunnallisia hankkeita: Tehoa maatalouden
vesiensuojeluun hankekoordinaattori Airi Kulmala, alueelliset bioenergiahankkeet, kehitysasiantuntija Jani Suoniemi Satafoodista. Kehitysjohtaja Harto Ylitalon aiheena oli Vaihtoehtoiset
maankäyttömuodot ja innovatiiviset kiinteistöratkaisut maaseudun mahdollisuutena. Maanomistajalähtöisestä metsiensuojelusta puhui
ympristöpäällikkö Markus Nissinen Mo-liitto
Länsi-Suomesta. Kuultiin lyhyet ajankohtaiskatsaukset: vesiasiat ympäristöjohtaja Johanna
Ikävalko MTK, haja-asutusalueiden jätevesiasetus, lakimies Leena Penttinen MTK, maankäyttö,
johtaja Markku Tornberg MTK, korvausasiat ja
suositussopimusten tilanne, lakimies Tommi
Siivonen MTK.
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Muu toiminta
elämyksiä ja näkymän nuoren EU-tulokkaan
maatalouteen. Pirkanmaalta oli mukana 20 henkilöä. Vastuullinen matkanjärjestäjä oli Forssan
Matkatoimisto.

”Laske ystäväsi” ulkoilutapahtuma Sastamalan Ellivuoressa vietettiin 6.2.
Ulkoilutapahtuma järjestettiin vuonna 2009
kahdeksannen kerran. Kaikki Ellivuoren rinteet
olivat tuottajien käytössä ystävineen. Laskettelun
lomassa tarjolla oli makkaraa ja mehua.
”Laske ystäväsi” järjestettiin yhdessä yhteistoimintaalueen liittojen kanssa. Sää
oli mahdollisimman hyvä
ja väkeä tapahtumassa kävi
yhteensä noin 1 200 osallistujaa. Yhteistyökumppaneina mukana olivat Tapiola, LSO ja Metsäliitto.
21.3. olivat Maajussit
Jäällä.
MTK-Hämeen
MTK-Pirkanmaan, MTKSatakunnan
ja
MTKVarsinais-Suomen joukkueet kokoontuivat Forssan
harjoitushalliin kisaamaan
kiertopalkinnosta,
jonka
voitti Pirkanmaan joukkue.

Maaseutunuoret järjestivät M16-hengessä tutustumisen gurlingiin Ylöjärvellä. Tapahtumaan osallistui ”vähän” vanhempiakin.

29.7. Pyynikin Kesäteatterissa ”Iso-Heikkilän
isäntä ja hänen renkinsä Kalle” kansankomedia keräsi katsomon täyteen tuottajaväkeä. Liitto varaa liput yhdistyksille, jotka
myyvät ne edelleen jäsenilleen. Käynti Pyynikin
Kesäteatterissa on muotoutunut pysyväksi toimintamuodoksi. Viitenä vuonna on siihen liitetty halukkaille vielä Kesäillan buffet – iltaateriointi Hotelli Rosendahlin ravintolassa.

Varr-Sat-Pir-liitot järjestivat oman maaseutunuorten seminaariristeilyn 6.-7.3. Viking
Isabella -laivalla välillä Turku-Tukholma.
Ennen risteilyä piipahdettiin Raisiossa Raisio
Oyj:n vieraina, jossa pidettiin seminaarin 1.
osuus, 2. osuus pidettiin laivalla. Raisiossa
luennoivat viljakauppayksikön johtaja Pasi Lähdetie ja tutkimuspäällikkö Johan Åberg
MTK:sta. Euroopan Lannoiteteollisuusyhdistyksen johtajan Esa Härmälän aiheena oli Miltä
Suomen maaseudun yrittäjyys näyttää kauempaa
katsottuna. MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
puheenjohtaja Pekka Myllymäki pohti miten
pienen maan etuja EU:ssa tulee puolustaa. Lähivakuutusosuuskunnan edustaja Juho Korvenoja
esitteli nuorekkaan maatalousyrittäjän sähköisiä
palveluja. MTK:n valiokunnan nuorten edustajan Tommi Lunttilan aiheena olivat maaseutunuoret itse, eli maaseutunuoret MTK:ssa

Liitto varasi ja välitti lippuja myös Jaakko Tepon
”Onnen kerjäläiset”-musikaaliin Tampere
Talossa 26.11.
Maaseutunuorten valiokunnan toiminta
Maaseutunuorten valiokuntaan ovat kuuluneet
valiokunnan puheenjohtaja Sakari Eerola, Kangasalta, Mika Hirvijoki Ikaalisista, johtokunnan
edustaja ja varapuheenjohtaja Sirkku Mäkelä
Ruovedeltä, Juho Laaksonen Ylöjärveltä, Turo
Antila Hämeenkyröstä, Marianne Morri Virroilta

Maatalousopintomatka Slovakiaan 24.-28.3.
Kolmen liiton yhteisesti järjestämä matka tähän
Balkanin pieneen valtioon tarjosi eksotiikkaa,
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sekä Manu Salomaa Orivedeltä. Valiokunnan
sihteerinä toimi Päivi Fallström.

ta. Vaalissa oli hyviä ehdokkaita, jotka joutuivat
agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin
tentattavaksi. Vaalissa ehdokkaina olivat: Timo
Kankaanpää, Aarne Lehtonen, Mikko Roppo,
Riku Somero ja Johannes Tiusanen

Nuorten valiokunta kokoontui:
11.2. Maa- ja Metsätalolla, 7.4. Ylöjärven jäähallilla ja 17.9. Ylöjärvellä Elovainion Nesteellä..

Maaseutunuorten valtakunnallinen seminaariristeily seilattiin 27.–29.11. Viking Mariellalla. Maaseutunuorten seminaariristeily suuntasi parhaaseen pikkujouluaikaan Tukholmaan.
Seminaarin teemana oli riskienhallinta. Pirkanmaalta mukana oli yhteensä 17 maaseutunuorta.
Yhteensä risteilyllä oli 150 osallistujaa. Risteilylle bussikyyti järjestettiin yhdessä MTKKeski-Suomen ja MTK-Hämeen kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 11.3. Maaseutunuorten kevätparlamenttiin, joka pidettiin
Espoossa Lähivakuutuksen tiloissa. Edellisen
vuoden kyselyyn perustuen järjestettiin kolmen
liiton yhteinen Pir-Sat-Var Maaseutunuorten
risteily. Risteilylle osallistui yhteensä 70 nuorta
jäsentä, joista 30 osallistujaa oli pirkanmaan
tuottajaliiton jäseniä. Yhteistyökumppaneina
olivat Raisio ja Lähivakuutus. Menomatkalla
tutustuimme Raision toimintaan johtaja Pasi
Lähdetien johdolla. Lähivakuutuksen edustajana
oli Juho Korvenoja. Puheenvuoron saivat myös
Eurovaaliehdokkaat Esa Härmälä ja Pekka Myllymäki. Maaliskuun kokous pidettiin Ylöjärven
jäähallilla ja kokouksen jälkeen valiokuntalaiset
osallistuivat järjestämäänsä curling-turnaukseen.
Paikalla oli 18 maaseutunuorta. MTKPirkanmaan maaseutunuorten valiokunta haastoi
MTK:n tuottajayhdistykset pelaamaan leikkimieliseen Gurling-turnaukseen. Ylöjärven jäähallilla
tiistaina 7.4.2009. turnaukseen saapui 7 joukkuetta: Pirkkala, "Vanhat" nuorten valiokuntalaiset,
Nykyinen nuorten valiokunta, Team Halko Viljakkalasta, Hämeenkyrö, Mouhijärvi sekä Tapiolan joukkue. Riemukas turnaus päättyi Tapiolan
voittoon. Muita sijoituksia ei jaettu.

Lausunnot ja esitykset
1.4.
Kolmen liiton yhteisen viljavaliokunnan kannanotto viljamarkkinatilanteesta
5.3.
Eteläisten liittojen maitovalikuntien kannanotto
MTK:n johtokunnalle, MTK:n maitovaliokunnalle ja maitovaltuuskunnalle koskien EteläSuomen maidontuotannon toimintaedellytyksiä
terveystarkastuksen kansallisen toimeenpanon
valmisteluissa
15.6.
Pirkanmaan 1iitolle 1. vaihemaakuntakaavan
turvevaroista
17.8.
Kolmen liiton yhteisen viljavaliokunnan kannanotto tiedotusvälineille koskien syksyn viljasadon
myymistä

Kolmen liiton (Pir, Sat, V-S) nuorten yhteistapaaminen pidettiin 1.7. Yläneen Luontokapinetissa. Järjestävä liitto oli Varsinais-Suomi.
Pirkanmaalta mukana oli Sakari Eerola, nuorten
valiokunnan puheenjohtaja.

19.10.
Eteläisten liittojen maitovaliokuntien kannanotto
MTK:n maitovaliokunnalle koskien tilatuen
artiklaan 68 liittyvien neuvottelujen tuloksia
maidon osalta

Syysparlamenttiin Porissa 8.-9.11. osallistuivat valiokunnasta Turo Antila ja Sakari Eerola.
Mukana Porissa oli myös Ville Paulaniemi sekä
valiokunnan sihteeri Päivi Fallström. Parlamentissa valittiin MTK:n johtokuntaan nuorten edustaja. Valituksi tuli Timo Kankaanpää Kauhajoel-

27.10.
Pirkanmaan Ympäristökeskukselle Kokemäenjoen-Saaristomeren vesienhoitosuunnitelmasta
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Toimintasuunnitelma 2010
Maatilojen kannattavuus on romahtanut täysin kestämättömälle tasolle. Niin kasvinviljelyn
kuin kotieläintuotannon tuottajahinnat ovat kaikkialla maailmassa erittäin alhaalla. Toimintavuoden alun pelätään olevan erityisesti maidontuotannon osalta vielä nykyistä vaikeampi,
sillä Keski-Euroopan maitokriisi tulee tänne vasta viiveellä. Erityisesti voimakkaasti investoineiden tilojen tilanne on vaikea ja se vaikuttaa myös viljelijöiden jaksamiseen voimakkaasti. MTK-Pirkanmaa yrittää löytää keinoja tilanteen parantamiseksi toimimalla omalla
alueellaan ja vaikuttamalla valtakunnallisiin tahoihin.
Aluehallinnon uudistuessa vuoden alussa, on luonnonvara- ja elinkeinokeskuksien syntyminen (Ely) merkittävä toiminnallinen muutos. MTK-Pirkanmaa rakentaa hyvät toiminnalliset
yhteydet uuden viraston keskeisiin tahoihin sekä pyrkii saamaan sille riittävät toiminnalliset
mahdollisuudet jäsenkunnalle tärkeissä osa-alueissa.
Tuottajayhdistyksien toiminnan tukeminen ja kehittäminen edelleen yhden kokouksen mallin pohjalta on tärkeä elementti suunniteltaessa liiton toimintaa. Maaseutunuorten innostamista ja vilkasta osallistumista yhdistysten toimintaan tuetaan.
Maatalouspolitiikan suurimpia muutoksia tullee olemaan etelän ja pohjoisen tukijärjestelmien yhteensovittamisesta tulevat muutokset. Liitto seuraa EU:n maatalouspolitiikan ”terveystarkastusta” sekä vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan valmistelua. Jatkuva muutos tuo esille viljelijöiden ja muiden maaseutuyrittäjien jaksamisen
monin eri tavoin. Suurten ikäluokkien eläköityminen tulee vaikuttamaan maatalouden
rakenteeseen yhä enemmän.
Vuoden 2010 teema on viestintä. Vuonna 2009 tehty jäsentutkimus kertoi jäsenkunnan odottavan etujärjestöltään paljon. Maatalouden heikko kannattavuus näkyy myös jäsentyytyväisyydessä. Ne jäsenet, jotka ovat olleet kontaktissa järjestöön, ovat antaneet parhaat arvosanat toiminnasta. Liiton viestintää jäsenkuntaan lisätään merkittävästi, samalla huolehditaan
myös merkittävästä ulkoisesta viestinnästä. Viestintään laaditaan erillinen suunnitelma tavoitteineen ja seurattavine mittareineen. Liitto ottaa aktiiviseen käyttöön video- ja etäkokousjärjestelmän.
Liiton toimintakulttuuria uudistetaan myös toiminnan seurannan osalta. Satokausi katkaisee
toimintavuoden selvästi enemmän kuin kalenterivuoden vaihtuminen tekee. Viljelijöiden
toimintaympäristön muutokset ovat niin nopeita, että johtokunta pyrkii kertomaan liiton
toiminnasta sääntömääräisissä kokouksissa jo toimintavuoden aikana.
MTK-Pirkanmaa viljelijöiden maakunnallisena etujärjestönä pyrkii turvaamaan viljelijöiden kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja vaikuttamaan mm. seuraaviin
asioihin:
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuottajayhdistyksien ja maaseutunuorten toiminnan tukeminen
Liitto kannustaa ja ohjaa tuottajayhdistyksiä aktiiviseen toimintaan. Vuoden 2010 keskeisiä
tavoitteita ovat:
•
•
•

huolehditaan siitä, että yhdistykset toteuttavat riittävän määrän tilaisuuksia ja tapahtumia
kevätkokouksen tilalle
yhdistysten yhteisen toiminnan kehittämistä ja tukemista jatketaan ja konkretisoidaan
teema- ja ajankohtaistilaisuuksien järjestäminen niin nuorille, kuin kaikille muillekin jäsenille

Muutosjohtaminen ja muutokseen valmentaminen, koulutus
Tavoitteena on lisätä jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa jäsenkunnan valmiuksia ottaa vastaan tulevaisuuden muutoksia ja sitä kautta mahdollisuutta oman yritystoimintansa kehittämiseen. Liiton alueella toteutetaan seuraavia asioita:
•
•
•

liiton toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet osallistuvat tarvittaessa tuottajayhdistysten johtokuntien kokouksiin
perinteiset teatteritapahtumat järjestetään kesällä ja syksyllä
järjestetään tukikoulutuskierros sekä toteutetaan riittävä määrä alueellisia teematilaisuuksia, joiden aiheina ovat ajankohtaiset mielenkiintoiset asiat

EDUNVALVONTA

Jäsenten edun ajaminen
Yksittäisten jäsenten edunvalvontakysymyksiä hoidetaan aktiivisesti liittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella. Alue- ja maataloushallinnon muutosten seuraaminen ja päätöksiin
vaikuttaminen on tärkeää. Tukihenkilötoimintaa kehitetään ja parannetaan kertyneiden varojen käyttöä. Uusia jäsenetuja kuten Skapat-sähkösopimus markkinoidaan.
Vuonna 2010 on nähtävissä ainakin seuraavia asioita ja tarpeita:
•

luopuminen lisääntyy yhä nopeammin suurten ikäluokkien eläköityessä

•

markkinahintavaihtelu jatkuu

Maakunnallinen vaikuttaminen
•

Yhteydenpitoa ja yhteistyötä jatketaan viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Maatalouden koulutuksen ja neuvonnan saatavuus ja laatu ovat tärkeitä asioita.
Lomituksen ”suuryksiköiden” toimivuutta tarkastellaan.

•

Ollaan mukana ohjaamassa uuden ohjelmakauden hankkeita
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Valtakunnallinen vaikuttaminen
•

Ollaan mukana kehittämässä MTK:n markkinaedunvalvontaa ja etsimässä keinoja
kustannusten nousun hidastamiseksi sekä tuottajahintojen nostamiseksi

•

Toteutetaan pääosin Satakunnan ja Varsinais-Suomen liittojen kanssa yhteistyössä;
haetaan myös ”välialueliittojen” yhteistä näkemystä.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Vuoden teema on viestintä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme saamaan jäsenkuntaan mahdollisimman suuren määrän kontakteja hyödyntäen sähköpostia ja koko tuottajajärjestön tuottamia verkkopalveluita.
Liiton sisäistä ja ulkoista viestintää toteutetaan edelleen laaditulla viestintäsuunnitelmalla.
Median yhteenotoissa hyödynnetään johtokuntaa ja muita viestintäkurssin käyneitä. Jatketaan jäsenkunnan sähköpostiosoitteiden keräämistä.
Saatetaan jäsenet, päättäjät ja ulkopuoliset sidosryhmät entistä tietoisemmaksi liiton toiminnasta. Pyritään olemaan mukana mahdollisimman näkyvästi myös muiden tahojen järjestämissä maakunnallisissa tapahtumissa. Järjestön ajankohtaiskatsaus pyritään saamaan säännönmukaisesti eri tilaisuuksiin.
•

Kaikki liiton tapahtumat ladataan www-sivuille. Myös yhdistysten toiminnasta tiedotetaan liiton sivuilla. Kannustetaan yhdistyksiä perustamaan ja ylläpitämään omia sivuja. Järjestetään kotisivujen käyttökoulutuskurssi (Navigo) yhdistyksille.

•

Huolehditaan MTK-Reppu sivuston aktiivisesta päivittämisestä. Sivusto on pääosin
kaikkien internetkäyttäjien nähtävillä, mutta ”vain jäsenille” osuudesta huolehditaan
myös

•

MTK-Viestin maaliskuussa ilmestyvään jäsennumeroon toimitetaan liiton omat
sivut.

Talous- ja hallinnolliset asiat
MTK:n strategiatyötä jatketaan ja seurataan asiakokonaisuuksien kehittymistä. Uutta taloushallintajärjestelmää hyödynnetään informoimalla johtokuntaa liiton taloustilanteesta säännöllisesti. Tulevana toimintavuotena tullaan aloittamaan keskustelu tarkoituksenmukaisesta koko järjestöä koskevasta organisaatiosta.
Liiton keräämä jäsenmaksu tuottajayhdistyksiltä määräytyy maatilatalouden verotettavan tulon
perusteella. Kentältä kerättävää jäsenmaksua korotetaan 4% kattamaan noussutta MTK:n jäsenmaksua ja liiton nousseita kuluja.
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Liiton toimisto

Osuuskunta Maitosuomi

Liiton toimisto sijaitsee omissa tiloissa Tampereella Pirkanmaan Maa- ja Metsätalossa, Näsilinnankatu 48 E.

Osuuskunta Tuottajain Maito Riihimäki

Toimiston yhteydessä hoidetaan Maaseudun
Tulevaisuuden ilmoituskonttoria.

Seinäjoki

LSO-osuuskunta

Turku

Itikka Osuuskunta

Seinäjoki

Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat r.y.

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

Yhdistysten toiminta

Toimitilahuoneiston yksi huone oli kertomusvuoden aikana vuokrattuna Suomen Pellettilämmitystys Oy:lle 31.3. asti ja 1.6.2009 lähtien
Suomen Pellettienenergiayhdistys ry:lle. Yksi
huone on jo useita vuosia ollut vuokrattuna
Hämeen 4H-piirille.

Yhdistyksillä on jonkin verran palvelutoimintaa
mm. MTK-Teiskon ja MTK-Viljakkalan yhdistykset tarjoavat monistuspalvelua. Kylvöjen
siunaaminen oli kevään tapahtumana muutamissa yhdistyksissä. Yhdistykset myivät lippuja ja
jotkut järjestivät yhteiskuljetuksen ja oheisohjelmaa, kuten laivaristeily Pyhäjärvellä Pyynikin
Kesäteatterissa 29.7. esitettyyn näytelmään ”IsoHeikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle”. Sadonkorjuun kiitospyhä on myös jokavuotisena
tapahtumana mukana, veroneuvontatilaisuudet
sekä retket maaseutunäyttelyyn, teatteriin ja
ulkomaillekin.

Toimistoon on tilattu maatalousalan ammattilehdet: Käytännön Maamies, Kylvösiemen, Pellervo, Nauta ja Sika.
Ilmaiskappaleina on saatu FinnFood, JokaSorkka, Koneviesti, Koti, Kuusikko, Laaduntekijät,
Luonnonvara, Lusto, Maaseudun Tulevaisuus,
MaaseutuYrittäjä, Metsälehti, Naisuutiset, Nuorten Sarka, Ruoka-Suomi ja Sarvi&Saparo Ilmaisnumeron lähettäneille lehdille ja yhteisöille
esitämme tässä yhteydessä parhaimmat kiitokset.

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

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

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

Toimistosta on liiton työn ohella postitettu myös
maataloustuottajayhdistysten jäsenkirjeitä
ja
lähetetty tekstiviestejä sekä s-postiviestejä.

Liiton jäsenet

MTK-Pirkanmaan alueella on käynnistetty
kokeilu, jossa tuottajayhdistykset siirtyvät ns.
yhden vuosikokouksen malliin

Kunniajäsenet
Maanviljelijä Kaarlo Pöytäniemi, Ruovesi

Liiton johtokunta kantaa huolta siitä, miten
yhdistysten toimintaa voitaisiin aktivoida. Usein
kevätkokouksissa on kovin vähänlaisesti väkeä,
ja johtokunnassa syntyi ajatus tuottajayhdistysten
kokousrutiinien keskittämiseksi yhteen kokoukseen. Tarkoitus on saada tilalle jotain muuta,
kuin rutiinitoimintaa.

Agrologi Eino Yliheljo, Tampere
Yhteisöjäsenet
28 maataloustuottajain yhdistystä, katso. etusivun kartta.
Alueen manttaalikunnat ja –säätiöt (22)
Meijerit, teurastamot ja muut

Liiton johtokunta teki MTK:n johtokunnalle
asiasta ehdotuksen, mutta ensimmäisellä kerralla
se ei saanut riittävästi kannatusta. Toisella kertaa

Tapiola Yhtiöt
Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
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Yhdistykset ovat toimineet mm. seuraavasti

MTK:n johtokunta näki asian oikein ja myönsi
MTK-Pirkanmaalle, ja sen jäsenyhdistyksille
luvan kokeilla yhden kokouksen mallia. Tämän
mukaan tehdään koko järjestössä päätöksiä.
Syksyllä 2007 asiaa esiteltiin ensimmäisen kerran yhdistysten syyskokouksissa. Keväällä 2008
oli sitten ensimmäinen sääntömuutoskäsittely ja
syksyllä on toinen niissä yhdistyksissä, jotka
haluavat siirtyä yhden vuosikokouksen malliin.
Seuraavat yhdistykset ovat siirtyneet yhden
kokouksen (vuosikokous) malliin:
Aitolahti, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kuhmalahti,
Luopioinen, Längelmäki, Messukylä, Mouhijärvi, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Teisko,
Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Vilppula, Virrat ja
Ylöjärvi.

-

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

-

järjestäneet verokoulutusta sekä mm. laskettelutapahtuman Sappeessa

-

tukeneet erilaisia hankkeita

-

järjestäneet kylvöjen siunaustilaisuuksia

-

järjestäneet jalkapallon tuottajaturnauksia

-

järjestäneet (Itä-Pirkanmaan yhdistykset)
sikajuhlan

-

osallistuneet sadonkorjuun kiitospyhän
järjestämiseen

Yhdistyksien johtokunnat ovat toimineet mm.
seuraavasti

Pohjaslahti on käsitellyt sääntömuutospykälän
ensimmäisen käsittelyn ja siirtyy 2010 yhden
kokouksen malliin. 19 + 1 kpl.
Vanha käytäntö on edelleen seuraavissa yhdistysksissä:
Eräjärvi, Ikaalinen, Kangasala, Kuru, Lempäälä, Nokia, Sahalahti ja Tottijärvi, 8 kpl.
Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.
Pienin viljelty peltoala jäsentilaa kohti oli Pirkkalan yhdistyksessä 17,17 ha ja suurin Sahalahdella 34,65 ha. Pienin metsäpinta-ala oli Tottijärvellä 18,70 ha ja suurin Ruovedellä 78,74 ha.
Jäsenten keskipinta-ala koko alueella oli 26,23
ha peltoa ja 51,78 ha metsää. Viljelijöiden
keski-ikä: kaikki 57 vuotta, naiset 61 vuotta ja
miehet 58 vuotta. Vanhinta on väki Messukylän
yhdistyksessä, jossa keski-ikä on 67 vuotta ja
nuorinta Eräjärvellä, Nokialla ja Virroilla keskiiän ollessa 54 vuotta. Viljelijäjäsenistä (vastuuhenkilöistä) 128 on alle 35-vuotiaita, 35-49vuotiaita on 697, 50-65-vuotiaita 1235 ja yli 65vuotiaita 738. Tuotantosuuntarakenteessa on
tapahtunut selvä muutos. Maito ei ole enää
pääosassa. Peltoviljelyssä kasvinviljelyn, viljojen, öljy- ja nurmikasvien osuus sekä luomutuotanto kasvinviljely on yhteensä 33,81 % ja maidon
osuus
20,07
%.
Naudanlihantuotannon osuus on 6,31 % ja Sianlihantuotannon sekä porsaiden osuus yhteensä
2,83
%
tilojen
päätuotantosuunnasta.
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-

pitäneet yhteyttä kunnanjohtajiin ja kunnan luottamustoimielimiin

-

kirjelmöineet ja ottaneet kantaa eri asioissa eri sidosryhmiin päin

Tuottajayhdistysten jäsenmäärät 31.12.2009
Tuottajayhdistys

Jäsentiloja

Vastuuhenkilöitä

Perheenjäseniä

Muita Henkilöjähenkilö- seniä
jäseniä
yhteensä
ja kunniajäseniä

Aitolahti

25

23

35

2

60

Eräjärvi

77

74

133

4

211

213

212

385

2

599

Juupajoki

90

91

119

Kangasala

137

133

189

4

326

Kuhmalahti

42

42

72

1

115

Kuru

101

99

155

3

257

Lempäälä

182

181

231

9

421

Luopioinen

97

93

131

6

230

Längelmäki

92

90

106

3

199

Messukylä

23

21

20

2

43

Nokia

89

85

125

5

215

Orivesi

134

128

195

7

330

Pirkkala

32

28

56

4

88

Pohjaslahti

42

42

62

1

105

Pälkäne

161

161

213

7

381

Ruovesi

201

199

322

6

529

Sahalahti

64

63

89

1

153

Teisko

97

96

129

4

229

Tottijärvi

48

47

44

1

92

Vesilahti

175

168

228

7

403

36

34

53

2

89

112

105

214

11

330

99

98

100

2

200

187

180

281

11

472

80

71

143

9

223

Ikaalinen

396

385

586

15

987

Mouhijärvi

150

145

205

6

356

Yhteensä

3182

3094

4621

135

7854

Hämeenkyrö

Viiala
Viljakkala
Vilppula
Virrat
Ylöjärvi
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Yhteisöjäseniä

211

2

1
3

Liiton talous
Johtokunnan laatima budjetti toteutui melko hyvin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Liiton taloudellinen tulos oli alijäämäinen n. 31.000 euroa. Suurin yksittäinen menoerä oli n. 20.000
euron remontti liiton vanhaan toimistoon Hämeenkatu 5:een. Pitkäaikainen vuokralainen lähti pois ja uusi
löydettiin vasta alkuvuodesta. Uusi vuokralainen edellytti varsin laajaa pintaremonttia. Tämä olikin varsin
aiheellista, sillä kyseistä huoneistoa ei oltu pintojen osalta remontoitu kuin viimeksi 70-luvulla.
Toinen merkittävä menolisäys oli eläkevastuiden ”ylimääräinen” nousu n. 8000 €, jonka Maataloustuottajain eläkesäätiö oli velvollinen liitolta perimään. Ilman näitä budjetoimattomia menoja olisi toiminnallinen alijäämä ollut kohtuullinen. Jäsenmäärän kehitys ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen vaatii
entistä tarkempaa talouden seurantaa.
Merkittävä menonnousu oli Maa- ja Metsätalon vuonna 2008 toteutettu ilmastointiremontti, joka kaksinkertaisti yhtiövastikkeet. Sen kustannusvaikutus tulee säilymään varsin pitkää korkealla tasolla.
Liitto omistaa 36 hehtaarin metsätilan Luopioisten Kyynärössä. Sen puusto on pääosin tulossa päätehakkuuikään. Metsästä on teetetty metsätaloussuunnitelma, jota pyritään noudattamaan suhdanteet huomioon
ottaen. Muuta omaisuutta liitolla on Hämeenkatu 5:ssä oleva 90 m2 toimistohuoneisto, joka on vuokralla
isolla terveysalan toimijalla, jonka edellytti vuokrasopimukseen salassapitoehtoa, eikä vuokralaisen nimeä
voi kertoa tämän tarkemmin.
Liitto omistaa 149 m2 toimitilat Maa- ja Metsätalosta. Näsilinnankadun toimistosta on osa vuokrattu
Hämeen 4H-piirille ja Suomen Pellettilämmitys Oy:lle.
Liiton kirjanpitäjänä on toiminut ProTalous Etelä-Karjala. Liitto siirtyi osittain sähköiseen taloushallintoon vuoden 2008 aikana. Vuonna 2009 myös palkanlaskenta siirrettiin ProTalouden hoidettavaksi.

Liiton vanha toimisto Hämeenkadulla piti remontoida, jotta sinne saatiin vuokralainen.
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Johtokunta,
työryhmät,
valiokunnat, edustajat ja
toimihenkilöt
Johtokunta
Puheenjohtaja
Maanviljelijä, hankepäällikkö
Heidi Tanhua, Virrat
johtokunnan jäsen v:sta 2004
Varapuheenjohtaja
Maanviljelijä Mika Nieminen
Kuru
johtokunnan jäsen vuodesta
1998
Muut jäsenet
Mv. Maija Pispa, Ylöjärvi
1998
Mv. Arto Ojakoski, Ikaalinen
1999
Mv. Mikko Tervaniemi,
Vilppula 2000
Mv. Esko Pohjala, Orivesi
2005
Mv. Antti Rahkonen, Juupajoki 2005
Mv. Sirkku Mäkelä, Ruovesi
2006
Mv. maaseutuyrittäjä
Jukka Heinäsuo, Hämeenkyrö
2006
Mv. Hannu Karppila, Kangasala 2007
Mv. Mikko Kärki, Lempäälä
2008
Mv. maaseutuyrittäjä
Jukka Niittyoja, Viljakkala
2009

Työvaliokunta
Heidi Tanhua, Mika Nieminen, Hannu Karppila, Sirkku
Mäkelä ja Jukka Niittyoja,
sihteerinä Visa Merikoski
Maaseutunuorten valiokunta
Sakari Eerola, Kangasala
puheenjohtaja
Mika Hirvijoki, Ikaalinen
Turo Antila, Hämeenkyrö
Marianne Morri, Virrat
Sirkku Mäkelä Ruovesi,
varapuheenjohtaja, johtokunnan edustaja
Juho Laaksonen, Ylöjärvi
(Kuru)
Manu Salomaa, Längelmäki
sihteerinä Päivi Fallström
Maaseutuyrittäjätyöryhmä
Janne Ihamuotila Ylöjärvi,
Antti Kankaanpää (pj.) Eräjärvi (Orivesi),
Hannu Karppila Kangasala,
Mikko Lindell Ruovesi,
Heikki Loikkanen Vesilahti,
Merja Markkula Sahalahti,
Piipa Norokorpi Hämeenkyrö,
Eila Rönni Pälkäne,
Markku Vitikainen Vilppula,
Jussi Vilo Vesilahti ja
Heidi Tanhua Virrat
sihteerinä Visa Merikoski
Etelä-Suomen alueen lihavaliokunta
Hannu Karppila Kangasala
Antti Rahkonen Juupajoki
Läntisten liittojen luomuvaliokunta
Jarmo Jaakkola Kangasala
Jukka Salin Virrat
Läntisten liittojen maa- ja
ympäristövaliokunta
Jorma Laurila Kangasala
Maija Pispa Ylöjärvi
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sihteerinä Visa Merikoski
Etelä-Suomen maitovaliokunta
Hannu Koivunen Virrat
Tiina Linnainmaa Hämeenkyrö
Esko Pohjala Orivesi
Läntisten liittojen sosiaalivaliokunta
Mikko Kärki Lempäälä
Sirkku Mäkelä Ruovesi
Mika Nieminen Kuru
Läntisten liittojen varhaisperunavaliokunta
Riitta Mäkkylä Ylöjärvi
Lounaisten liittojen viljavaliokunta
Markku Anttila Viiala
Timo Jaakkola Mouhijärvi
Jukka Niittyoja Viljakkala
Läntisten liittojen sokerijuurikasasiat
Heikki Heikkilä Pälkäne
Läntisten liittojen verovaliokunta
Jukka Heinäsuo, Hämeenkyrö
Viljakaupan tarkkailijat
Markku Anttila Viiala
Timo Jaakkola Mouhijärvi
Maija Pispa Ylöjärvi
Mikko Tervaniemi Vilppula

Edustajat MTK:ssa
Valtuuskunta
Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä ja liiton puheenjohtaja
Heidi Tanhua Virroilta. Varaedustaja Heikki Kulmala
Vesilahdesta.

Metsävaltuuskunta
Liiton puheenjohtaja Heidi
Tanhua ja varajäsenenä varapuheenjohtaja Mika Nieminen

Päivi Fallström, varalla Visa
Merikoski
työvoimajaoston varaedustaja
Visa Merikoski

Energiajaosto
Veli-Matti Alanen, Nokia

Pirkanmaan Kasvinviljelijäin
Yhdistyksen
johtokunta
Jukka Hirtolahti ja Ville
Paulaniemi
Pirkanmaan TE-keskuksen
neuvottelukunta
Visa Merikoski varalla Heidi
Tanhua
Kiinteistö Oy Ratinansuvannon yhtiökokous
Visa Merikoski varalla Mika
Nieminen
Pohjois-Hämeen Riistanhoitopiiri
Mikko Tervaniemi
Raision Yhtymä Oyj:n yhtiökokous,
MTK-Pirkanmaan osakkailta
keräämien valtakirjojen edustaja Jukka Heinäsuo, varalla
MTK-Varsinais-Suomen
nimeämä edustaja

Sosiaalivaliokunta
Mika Nieminen Ylöjärvi
Ympäristö- ja maapoliittinen
valiokunta
Jorma Laurila Kangasala (pj.)
Viljavaliokunta
Timo Jaakkola, Mouhijärvi
Verovaliokunta
Sirpa Himanen Vesilahti

Edustajat muissa yhteisöissä
HK-Ruokatalo Oyj yhtiökokous
Arto Ojakoski
Kiinteistö
Oy
KauppaTammer
yhtiökokous Visa Merikoski
varalla Heidi Tanhua
Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous Visa Merikoski
varalla Mika Nieminen
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
yhtiökokous Visa Merikoski,
varalla Tiina Linnainmaa

Turengin juurikkaantuottajien viljelijävaliokunta
valitaan tarvittaessa

Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja
Visa
Merikoski
Järjestöagrologi Päivi Fallström
Toimistosihteeri Kaija Sämpi

M-Real Oy, yhtiökokous Esko
Pohjala
Pirkanmaan Kalatalouskeskus
johtokunta Aki Hakkari ja
Visa Merikoski
Pirkanmaan
maakunnan
yhteistyöryhmä MYR
Visa Merikoski, varalla Päivi
Fallström;
maaseutujaosto
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Maaseudun Tukihenkilöverkosto
Tukihenkilötoiminnan rahaliikenne ja kirjanpito
hoidetaan MTK-Pirkanmaan tilinpidon yhteydessä. Talous perustuu lähinnä sadonkorjuun kiitospyhien kirkkokolehteihin. Toiminta sai kertomusvuonna kolehtilahjoitukset seuraavilta
ev.lut. seurakunnilta: Kangasala, Nokia, Sastamalan seurakuntayhtymä ja Vesilahti. Yhteensä
339 euroa. Lämmin kiitos lahjoittajille.

Maaseudun Tukihenkilöverkosto - 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.
Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista auttamistyötä, jota tekevät vastaavat tukihenkilöt (aluevastaavat) ja tukihenkilöt. Liiton alueen vastaavat tukihenkilöt ovat laitoshuoltaja, emäntä
Sinikka Haapaniemi Ylöjärveltä, YTM Paula
Hietamäki Tampereelta, MMM, maanviljelijä
Ari
Klemola
Akaasta
ja
psyk.erikoissairaanhoitaja Anja Mekkonen Nokialta. Tukihenkilöitä on 8. Tukihenkilöiden yhteystiedot löytyvät MELAn webbisivuilta.
Tukihenkilöt pitivät työnohjauspalaverin 9.12.
Ravintola Astorissa Tampereella.
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