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Kansikuvassa tunnelmia maaseutunuorten traktor pulling retkeltä.

Puheenjohtajan
tervehdys
Vuosi 2008 jää historiaan
maailmantalouden ennätyksellisen nopean käänteen
vuotena. USA:n asuntolainamarkkinoilta lähti liikkeelle tapahtumien vyöry,
jonka vaikutukset tuntuvat
kaikkialla maailmassa.
MTK:n jäsenille taloustaantuma näkyi erityisesti puukaupan nopeana hidastumisena ja kantohintojen laskuna
vuoden loppupuolella. Myös
maatalous on saanut osansa
taantumasta, vaikka elintarvikeala sietääkin talouden
suhdanteita useimpia muita
toimialoja paremmin.
Viljelijöiden näkökulmasta
vuosi 2008 alkoi hyvin. Viljan hinnat olivat ennätyksellisen korkealla ja maidon
tuottajahintaakin
kyettiin
nostamaan. Toisaalta nopeasti
kohonneet rehukustannukset
rokottivat erityisesti sika- ja
siipikarjatilojen taloutta. Joka
tapauksessa
Suomessakin
oltiin ensimäistä kertaa vuosikymmeniin
tilanteessa,
jossa kasvava kysyntä veti
hintatasoa ylöspäin.
MTK-Pirkanmaa
vastasi
osaltaan markkinamaailman
haasteisiin
järjestämällä
yhdessä MTK:n järjestökoulutuksen kanssa kaksi viljamarkkinaseminaaria. Tilaisuuksissa perehdyttiin markkinoiden ja markkinajärjestelmien toimintaan, markkinariskien hallintaan ja markkinoiden seurannan merkitykseen. Ajankohta oli otollinen,
sillä korkeat viljan hinnat
lisäsivät sekä viljan tuottajien

että käyttäjien mielenkiintoa
markkinoiden
toimintaa
kohtaan.
Viljan korkea maailmanmarkkinahinta lisäsi tuotannon kannusteita kaikkialla
maailmassa. Kasvava kiinnostus lisäsi voimakkaasti
lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden kysyntää ja niiden
hinnat lähtivätkin keväällä ja
alkukesällä jyrkkään nousuun. Jyrkässä nousussa oli
myös energian hinta, joka
saavutti huippunsa parahiksi
viileää ja kosteaa kesää seuranneena viileänä ja kosteana
korjuukautena. Tuotantokustannusten nousu oli jopa niin
raju, että monilta jäi huomaamatta maailmalla alkanut
ja Suomenkin nopeasti saavuttanut viljan hintojen jyrkkä lasku, jonka seurauksena
loppuvuoden kaupat tehtiin
taas
suunnilleen kahden
vuoden takaisella hinnalla.
Lannoitekaupassa
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puhutti

lannoitemonopoli
Yaran
toiminta. Jyrkkä hinnan nosto
lannoitevuoden
vaihteessa,
lisäkorotukset vielä syksyllä
ja sitten reipas ja äkillinen
pudotus kun taloustaantuma
hiljensi myös lannoitemarkkinat. Ennakko-ostajat kokivat tulleensa petetyiksi, kun
lannoitteet olisi joulukuussa
saanut selvästi perinteisesti
edullisinta heinäkuuta halvemmalla. Tapahtuneesta on
turha syyttää ketään, sillä
kysynnän äkillistä romahdusta ei kukaan osannut ennustaa
ja toisaalta loppuvuoden
hinnan lasku helpotti kovasti
niitä tiloja, joiden maksuvalmius ei kestänyt ennakkoostoja.
Markkinoiden myllerryksestä
huolimatta
loppuvuoden
keskeisin puheenaihe oli
kansallinen tukiratkaisu, jossa
määriteltiin jälleen kerran se
liikkumatila, jossa eri tukialueilla voidaan jatkossa

toimia. Ratkaisun merkittävin
muutos kohdistuu C-alueen
sika- ja siipikarjatalouteen,
joiden tuki irrotetaan tuotannosta AB-alueen tapaan ja
samalla isoimpien tuotantoyksiköiden tukea leikataan.
Vaikka ratkaisu herätti suurta
vastustusta C-alueen tuottajissa, on se markkinoiden
toimivuuden ja Pohjoisen
tuen jatkuvuuden turvaamisen
kannalta perusteltu.
Oma
kauteni
MTKPirkanmaan puheenjohtajana
jäi työelämän houkutusten
tähden suunniteltua lyhyemmäksi. Toisaalta neljä kautta
liiton johtokunnassa ja kaksi
viimeistä vuotta puheenjohtajana antoivat varmasti riittävät mahdollisuudet antaa
järjestölle suunnilleen sen
mitä annettavissa oli. Järjestö
on vuosien aikana antanut
paljon – ystäviä, verkostoja,
tietoa ja taitoa – ja haluankin
kehottaa kaikkia jäseniä
tarttumaan niihin mahdollisuuksiin, joita aktiivinen
osallistuminen MTK:n toimintaan voi tarjota.

Kuva 3 Liiton johtokunta kokouksessaan Karppilassa

Ruuan ja uusiutuvan energian
tuotannolla on loistavat tulevaisuudennäkymät,
sillä
molempia tarvitaan jatkossa
paljon enemmän kuin tänään.
Toivotan kaikille MTK Pirkanmaalle ja kaikille sen
jäsenille menestystä työssään
ja elämässään.
Timo Jaakkola

Kuva 2 Timo Jaakkola ja maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila MTK-Kangasalan
maaseudun päivässä
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Liiton toiminta
Kulunut toimintavuosi oli työhyvinvoinnin teemavuosi, jonka aikana huomiota kiinnitettiin niin
työterveyshuoltoon liittymiseen, kuin muihunkin
työssä jaksamiseen liittyviin asioihin. Mela
järjesti teemavuoden tiimoilta kilpailun ja MTKPirkanmaa sijoittui kolmanneksi. Edelle pääsivät
vain SLC ja MTK-Satakunta.

tuesta. Tilanne oli järjestölle vaikea ja ratkaisu
siirtyikin vuoden 2009 puolelle.
MTK-järjestössä tapahtui merkittäviä henkilöstömuutoksia niin toimi- kuin luottamushenkilöissäkin. Valtuuskunnassa MTK–Pirkanmaan edustaja Tiina Linnainmaa toimi valtuuskunnan
ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Valtuuskunnan puheenjohtajan Juha Saikkosen tapaturmaisen kuoleman johdosta joutui Tiina Linnainmaa
ottamaan täyden vastuun valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä. Syksyn valtuuskunta päätti
täydentää puheenjohtajistoa. Ehdokkaita puheenjohtajan vaaliin tuli kaksi: Tiina Linnainmaa ja
Aarno Puttonen Etelä-Savosta. Tiukan kamppailun jälkeen tuli Puttonen valituksi valtuuskunnan varsinaiseksi puheenjohtajaksi ja Tiina
Linnainmaa jatkaa ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Alkutuotantomarkkinoilla eniten viljelijäkuntaa
puhuttivat alkuvuoden hyvä tilanne vilja- ja
meijerituotemarkkinoilla. Loppuvuodesta hyvä
vire hiipui ja tuottajahinnat palasivat lähtötasolleen tai jopa sen alle. Kustannusten voimakas
kohoaminen vähensi maataloustuloa merkittävästi. Erityisesti lannoitteiden hinnat kohosivat.
Maataloustulo oli koko EU-ajan heikoin laskien
edellisvuodesta n. 15%. Valtiovallan tietoisuutta
maatalouden
kustannuskriisistä
heräteltiin
MTK:n järjestämässä ”Vanhan valtaus” tapahtumassa.

Myös MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja vaihtui
kesken vuotta. Liiton puheenjohtajana 2007
aloittanut Timo Jaakkola ilmoitti alkusyksystä
tulleensa valituksi Nordean maa-, metsä- ja
kuntasektorista vastuulliseksi johtajaksi, eikä hän
halunnut mahdollisista eturistiriidallisista syistä
jatkaa puheenjohtajana, vaan luovutti tehtävät
varapuheenjohtaja Mika Niemiselle.

Liittoon tuli runsaasti yhteydenottoja lannoitteiden kesän/syksyn hinnoittelusta. Monet kesällä
lannoitteita hankkineista viljelijöistä kokivat
tulleensa petetyiksi, kun markkinoita hallitseva
Yara ilmoitti voimakkaasta hinnanlaskusta loppusyksystä. Arvioiden mukaan jopa 43% viljelijöistä oli ehtinyt hankkia lannoitteet ennen tätä.
Maatalouspolitiikan keskeisimmät puheenaiheet
olivat se, miten Etelä-Suomen 141 ja pohjoisen
tukea yhteen sovitetaan komission annettua ensin
raporttinsa ja sitten päätöksensä pohjoisesta

Yhdistyksien kokouksissa käytiin lävitse ns.
yhden kokouksen mallia. Sen valitsivat 18 tuottajayhdistystä, kahdeksan yhdistystä piti parempana pysyä vanhassa mallissa. MTK-Pohjaslahti
siirtyy vasta vuonna 2010 yhden
kokouksen malliin. Tulevien vuosien haasteena on saada yhdistykset
toteuttamaan mielekkäitä tapahtumia kevätkokouksen tilalla.
Liiton toimintaa vaikeutti Maa- ja
Metsätalon remontti keväällä 2008.
Liiton toimisto tyhjennettiin remontin tieltä. Liiton toimihenkilöistä

Kuva 4 "Vanhan valtauksella" kiinnitettiin huomiota maatalouden kustannuskriisiin

6

Visa Merikoski ja Päivi Fallström
suorittivat johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) yhdessä
muiden liittojen toiminnanjohtajien
ja aktiivisempien konsulenttien
kanssa.

Kuva 7 Viljamarkkinakoulutusta Torpalla

Kuva 6 Timo Jaakkola, Hannu Karppila ja Jarmo Jaakkola evästämäsKuva 5 MTK:n johtokunnan puheenjohtaja liiton syyskokouksessa
sä Sirkka-Liisa Anttilaa
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Liiton kokoukset
KEVÄTKOKOUS
pidettiin
Kangasalla Pitkäjärven koululla 18.4. Apulaiskunnanjohtaja
Reijo Riekkola Kangasalan
kunnan edustajan toivotti
kokousväen
tervetulleeksi
Kangasalle. MTK-Pirkanmaan
puheenjohtaja Timo Jaakkola
avasi kokouksen.
”Tämä on ollut historiallinen
vuosi. Kuka olisi voinut vuosi
siten arvat, millaisessa maailmassa elämme nyt. Viljan
hinta on huimasti kovempi
kuin vuosi sitten. Maatalous
on muuttumassa halvasta
bulkkituotannosta terveenpään
markkinaan. Kaikki tuotantosektorit eivät ole vielä päässeet mukaan markkinoiden Kuva 8 Syyskokoukseen UKK-Instituutilla osallistui runsaasti väkeä
positiiviseen vireeseen. SianOlavi Seppälä Kangasalta. Sihteeriksi kutsuttiin
ja naudanlihasektori ovat suurissa vaikeuksissa.
Päivi Fallström. Esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Visa Merikoski.
Lannoitekustannusten nousua ei voi pitstää
Kemira GrowHown:n omistajavaihdoksen syyksi. Viljan hinnan nousu on lisännyt lannoitteiden
kysyntää ja kysynnän kasvaessa voimakkaasti
hinnat nousevat. Rehujen hinnan noustessa
viljan hinnan mukana tuotantokustannukset
syövät lihantuottajien kannattavuutta. Sianlihan
tuottajahinta on jopa laskenut.

Jaettiin Itsenäisyyspäivän kunniamerkit seuraaville:
Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi (SL ar)
Lauri Korpijaakko
Hämeenkyrö
Vuokko Mäenpää
Ruovesi
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan
omitalli kultaristein (SVR M I kr)

Lihantuottajien ahdinko ei ole yksin suomalaisten, tilanne on samanlainen koko maailmassa.
Hinta kääntyy vasta sitten nousuun, kun tuotanto
vähenee jossain päin selvästi. Lihatalojen kannattavuus ei kestä yhtään korkeampaa tuottajahintaa. Koko elintarvikeketjun olisi otettava
vastuu lihan tuottajahinnasta. Kaupan sisäänostajaa ei kiinnosta vähääkään miten tuottaja pärjää.

Heikki Kössi

Orivesi

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalli (SVR M I)
Sirkka-Liisa Antila

Tampere

Merkinsaajien puolesta kiitti Vuokko Mäenpää..
Salorinteen säätiön hallituksen puheenjohtaja
Ahti Anttila jakoi säätiön stipendit seuraaville
luonnonvara-alan opiskelijoille:

Ympäristöasiat ovat jatkuvasti ja viljelijöiden
kritisointi vesistöjen pilaajina on kohtuutonta.
Viljelijät ovat tehneet ympäristön hyväksi kaiken
mitä heitä on pyydetty ja käsketty tehdä.

Johanna Kallenautio
Taneli Laurila
Aki Niemi
Perttu Ojakoski
Harri Penttilä
Simo Solala
Jussi Tarkkala
Jussi Uotila

Järjestön strategiatyö on nyt alkanut, jokainen
jäsen voi nyt vaikuttaa olemalla yhteydessä
omaan yhdistykseen, liittoon tai suoraan luottamusihmisiin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laurila Kangasalta ja ääntenlaskijoiksi
sekä pöytäkirjantarkastajiksi Marja Signell ja
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Juupajoki
Kangasala
Pälkäne
Ikaalinen
Vesilahti
Orivesi
Orivesi
Orivesi

kästään tukivalvojana, vaan mukana menossa ja
aloitteentekijänä. Aito vuorovaikutteisuus ja
keskustelevuus on uutta arkipäivää järjestössämme. Uusi ilme on positiivinen, ja on saanut
hyvää palautetta

Stipendinsaajien puolesta kiitti Harri Penttilä.
Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille,
toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille.
Käsiteltiin toimintakertomus 2007.

Voiko julkisuutta hallita? Ei voi. Sitä voi vain
ohjata, lannoittaa ja kitkeä. Tärkeämpää on
miten sanotaan kuin mitä sanotaan. Vain vuorovaikutus on todellista viestintää” tähdensi Hyrkkö.

Maatalouspoliittisen katsauksen piti viestintäjohtaja Hilkka Hyrkkö MTK:sta.
”Viestintä on MTK:n toiminnan keskiössä”,
totesi Hyrkkö. Järjestön tekemiset eivät tule
näkyviin ilman viestintää. Kaiken muun toiminnan pitäisi törmätä viestintään ja aina tulisi tajuta
mitä ja miten toiminnasta ja tekemisistä halutaan
viestiä.

Kokouskeskustelu kävi vilkkaana ja runsassisältöisenä keskittyen lähinnä MTK:n tiedottamiseen
ja yleensäkin viestintään liittyviin asioihin. Myös
lihan tuottajahinta ja yleensäkin raaka-aineista
saatava hinta puhutti kokousyleisöä.

Siis mitä ja kenelle viestitään. Eri kohderyhmille
pitää tiedotuksen olla erilaista. Viestintä ja
johtajuus ovat asioita, joista tulee aina eniten
palautetta. Nykyään on panostettava verkkolukemiseen, luettava verkkoon tuotettua tekstiä.

SYYSKOKOUS pidettiin
Tampereella 12.12.

Se, joka puolustautuu, joutuu alakynteen. Aika
suurissa linjoissa kannattaa kuitenkin tiedottamisessa liikkua. Tosiasioiden pitää olla oikein
kaikessa mitä viestitään.

Avaussanoissaan MTK-Pirkanmaan varapuheenjohtaja Mika Nieminen totesi, että tuottajaliiton
puheenjohtajalla on valtaa ja vastuuta. ”Pääsee
kurkistamaan sellaisten ovien taakse, jotka eivät
rivijäsenelle aukea.” Hän oli myös yllättynyt
siitä työmäärästä, joka tehtävään sisältyy.
”Vaikka kyse on luottamustoimesta, on oltava
tosissaan ja jäsenkunnan ”tavattavissa”, jos
puheenjohtajaksi ryhtyy”, Tämän syksyn aikana,
jonka olen puheenjohtajan tehtävää hoitanut,
olen myös oppinut uudella tavalla arvostamaan
aikaisempia puheenjohtajia” sanaili Nieminen.

MTK on pärjännyt julkisuudessa hyvin. MTK,
maaseutu ja viljelijät ovat paljon esillä mediassa.
Suuri ja määrällinen julkisuus on pääosin positiivista. Ruuan hintakeskustelu on pysynyt tasapainossa. Erityispiirre meidän julkisuudellemme
on se, että se tulee useimmiten yllätyksenä.
Valtamedia on keskittynyt, keskittyneet median
Helsingin
toimitukset
ovat merkittävässä asemassa tiedotuksessa koko
maatakin
ajatellen.

Kuva 9 viestintäjohtaja Hilkka Hyrkkö oli
liiton kevätkokouspuhuja

UKK-instituutissa

Hän käsitteli myös MTK-järjestön taloutta.
”MTK:n ja useimpien MTK-liittojen talous on
vakaalla pohjalla. Järjestön on kuitenkin arvioitava toimintaansa ja tehtäviä sekä uudistuttava
ajan mukana. Liittojen puheenjohtajat ovat tässä
parhaita suunnan näyttäjiä”.
Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma
vuodeksi 2009 ja määrättiin jäsenmaksut vuodelle 2009. Vahvistettiin johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot, johtokunnan, valiokuntien jäsenten ja työryhmien
kokouspalkkiot, edustajien ja tilintarkastajien
palkkiot sekä matkakustannusten korvaamisen
sekä päivärahojen perusteet vuodeksi 2009.

MTK:n toimintatapa on
muuttunut
keskustelevammaksi:
ollaan asioiden puolella,
eikä vastaan,
ei siis olla
pelkästään
edunvalvojana, eikä pel-

Johtokunnasta ja puheenjohtajan paikalta pois
jäävän Timo Jaakkolan tilalle valittiin vaalin
perusteella liiton uudeksi puheenjohtajaksi Heidi
Tanhua Virroilta. Timo Jaakkolan lisäksi olivat
erovuorossa Jukka Heinäsuo Hämeenkyröstä,
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Sirkku Mäkelä Ruovedeltä ja Mikko Tervaniemi
Vilppulasta. Yksimielisesti uudelleen jatkamaan
johtokuntatyötä vuosiksi 2009-2011 valittiin
Jukka Heinäsuo ja Sirkku Mäkelä. Vaalin perusteella tulivat valituiksi Mikko Tervaniemi ja
uutena Jukka Niittyoja MTK-Viljakkalan yhdistyksestä.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen yksimielisesti
Kirsti Kylänlahti Kuhmalahdelta ja Kari Repo
(HTM) Tampereen Yhteisörevisio Ky:stä. Eroa
pyytäneen Veijo Nuortaman tilalle valittiin Sauli
Brander Kangasalta. Varalle valittiin Timo Hanhilahti ja Risto Sahlstedt (HTM) Tampereelta.
Maatalouspoliittisen katsauksen piti MTK:n
johtokunnan puheenjohtaja Michael Hornborg.

Kuva 10 Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Jorma Laurila ja
sihteerinä Päivi Fallström

tapahtuu, vaikuttaa myös meillä Suomessa,
muutokset siirtyy paikallisilta markkinoilta myös
muualle: USA:sta Eurooppaan ja Suomeen.
Myös Suomen sisällä tulee olemaan hintavaihteluja mm. viljan hinnoissa. Jopa maidon hintaan
tulee sahausta, entä sitten kun kiintiöt poistuvat.

”Maatalouden kannattavuuskriisi on nyt päällä.
Miten saadaan markkinoilta lisää tuloja maanviljelijälle. Harvan yrityksen johtaja joutuu ottamaan näin paljon asioita huomioon suunnitellessaan toimintaansa.
Hintamuutokset vuoden

Yaran viestintä on ollut
harhaanjohtavaa ja nyt tutkitaan, onko markkinajohtaja
käyttänyt asemaansa väärin.
Yrittäjät ikääntyvät ja haasteena on saada nuoria jatkajia.
Miten koulutetaan
nuoria jatkajia ja miten
jaksamista voidaan tukea.
Tilakoko kasvaa, miten
kasvavaa tilaa johdetaan ja
miten siinä jaksetaan. Mikä
on asemamme arvoketjussa
ja miten sitä saadaan vahvistettua. Niin ei voi olla, että
se mitä sattuu jäämään
jäljelle, on viljelijän osuus”
totesi Hornborg.

Kuva 11 Syyskokouksen avasi vpj Mika Nieminen

Keskustelussa puututtiin mm. investointeihin, eri
energiamuotojen tasapuoliseen huomioimiseen ja
hinnoitteluun, vuokrapellon kysyntäkilpailuun,
ympäristölupa valituksiin, yleiseen tietoisuuteen,
että ruuan tuottamisesta maksaa ja viljelijän on
saatava työstään palkka, kuten muutkin saavat,
julkisten hankintojen kilpailuttamiseen, lähiruokatoimittajien mahdollisuuteen toimittaa lähiruokaa, maan vuokraaminen ja vuokratasoon,
lihan tuottajahintaan ja hankintasääntöihin.

sisällä vaikuttavat tilan kannattavuuteen. EU:n
maatalouspolitiikan terveystarkastus on juuri
saatu päätökseen. Tulossa on vasta varsinainen
reformi vuosien 2012 - 2013 aikana. Nyt viljelijöiden tuloista on n. 40 % tukia, tulevaisuudessa
ehkä noin 25 %. Lisää rahaa maatalouskassaan
ei tule, ja tukia leikataan joka vuosi muutamalla
prosentilla.. Vain ympäristö ja huoltovarmuus
tulevat jatkossa olemaan ainoat tukiperusteet.
Lisänä joitakin muita mm. 142 on pysyvä sekä
141, jos on vakavia vaikeuksia. Tänään selviää
tuleeko WTO:n lopputulos. Mitä maailmalla

Puhetta kokouksessa johti Jarmo Jaakkola Kangasalta. Ääntenlaskijoina toimivat Tarja-Riitta
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Koskinen Juupajoelta ja Ville Paulaniemi Ylöjärveltä. Pöytäkirjan tarkastivat Sirkku Mäkelä ja
Tuula Ojanen Ruovedeltä.

päätettiin hyödyntää puheenjohtaja- ja
sihteerikokousta tuottajayhdistysten yhden kokouksen mallin kehittämiseksi

•

•

keskusteltiin tukihenkilötoiminnasta; työterveyshuoltoon osallistumisesta
ja EU- ja kansallisten tukien silppuuntumisesta

•

keskusteltiin maaseutuhallinnon muutoksesta ja
maaseutuasiamiesten roolista sekä yleisesti hallintomenettelyasiasta

•

päätettiin aluekokousten
järjestämisestä
17.3.

•
Kuva 12 Heidi Tanhua Virroilta valittiin uudeksi puheenjohtajaksi

Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
viisi (5) kertaa. Kokouksista kertyi 72 pöytäkirjan pykälää.
1.2.
•

Valittiin maakunnallisten ohjelmatyöryhmien edustajat. Valittiin maaseutunuorten valiokunta, maaseutuyrittäjätyöryhmä, johtokunnan työvaliokunta ja
yhteisvaliokuntien jäsenet. Nimettiin tilien tarkkailijat. Valittiin edustajat eri yhteisöihin

•

käsiteltiin Hakamäki-rahastolle
hakemukset

•

päätettiin kevään 2008 viljelijäkoulutuksesta

•

käsiteltiin talon ilmastointiremontista aiheutuvia toimenpiteitä; päätettiin toimistotilojen lattioiden uusimisesta ja seinien
maalaamisesta

•

käsiteltiin maatalouspoliittista tilannetta
ja järjestön strategiatyötä; päätettiin strategiatyön seurannasta

•

allekirjoitettiin tilinpäätös
2007

•

käsiteltiin järjestön strategiatyötä

•

esiteltiin pohjoisen tuen (142) raportti, josta keskusteltiin yksityiskohtaisessti

•

kuultiin ja käsiteltiin eri valiokuntien
kokouksissa esillä olleita asioita

•

keskusteltiin johtokunnan koulutuksesta

•

keskusteltiin Kiinteistö Oy KauppaTammerin osakkeen remonttitarpeesta

9.6.

tulleet

•

tutkimuspäällikkö
Johan
Åberg
MTK:sta selosti supertouko- ja –
kesäkuun asioita, joista keskusteltiin
vilkkaasti

•

puheenjohtaja Jaakkola kävi lävitse
MTK:n strategiatyön tilannetta; todettiin, että johtokunnan jäsenet voivat
toimittaa omia ajatuksiaan järjestön tavoitteiksi ja Jaakkola vie niitä eteenpäin

•

Päätös ylimaakunnallinen maaseudun
käyttämättömiä kiinteistöjä kartoittavaan ja ”jalostavaan” hankkeeseen
osallistumisesta päätettiin viedä kolmen liiton yhteiskäsittelyyn

keskusteltiin maatalouspoliittisesta tilanteesta hyvin seikkaperäisesti, mm. tukierojen kasvusta sekä eri tuotantosuuntien tuotanto- ja markkinatilanteesta.
•
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johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiskäytäntöä

8.8.
•
•
•

•

Käsiteltiin eri valiokuntien kokouksissa esille tulleita asioita
keskusteltiin lannoitteiden hinnankorotuksesta ja mahdollista toimista

maatalousopetuksen tilanne on hakusessa, maatalouskoulujen pitäisi panostaa perusopetukseen - ei pelkkään oppilaiden haalimiseen ”muodikkailla”
kursseilla
todettiin, että MTK:n pitäisi olla erittäin aktiivinen. Lihan hinnassa; kauppa
on käärinyt itselleen maailmanlaajuisen
hinnannousun, tuottajahinta ei ole
noussut ja teurastamot tekevät tappiota

•

liitto kommentoi MTK:sta lähteviä lausuntoja: tukihallinnon kehittämisessä
on tuottajayhdistysten informoiminen
ensiarvoisen tärkeää; päätettiin tehdä
aiheesta kirjelmä kuntiin ja TEkeskuksiin
Keskusteltiin VDP:n vesienhoitosuunnitelmaluonnoksesta ja suunnitteilla
olevasta keskuspuhdistamohankkeesta;
liiton johtokunnan jäsenet voivat kommentoida luonnosta

•

nimettiin viljakaupan tarkkailijat

•

selostettiin yhdistysten yhden kokouksen mallin tilannetta: MTK:n johtokunta on hyväksynyt sääntömuutoksen
ja asia etenee siten, että yhden kokouksen käytäntöön meneville yhdistyksille tehdään tarkat säännöt; ja kahden
käsittelyn jälkeen asia etenee yhdistysrekisteriin; yhdistykset muuttavat vain
sitä sääntökohtaa, joka koskee yleisten
kokousten lukumäärää, mutta samalla
yhdistys voi muuttaa muitakin sääntömääräisiä asioita, kuten nimensä ja johtokunnan jäsenten lukumäärää sekä

Puheenjohtaja- ja sihteerikokous pidetään yhdessä MTK-Varsinais-Suomen
kanssa Ahvenanmaalla 29. - 30.10.

13.10.

keskusteltiin
maataloustoimistojen
muutoksesta, todettiin tuottajajärjestön
heikko informointi asiasta; käytiin läpi
lomitustoiminnassa esille tulleita puutteista, selostettiin Ahvenanmaan tapaa
hoitaa lomitusta; siellä on hyviä käytäntöjä ja lomituslakia sovelletaan hyvin joustavasti

•

•

•

•

toimintasuunnitelma 2008 syyskokoukselle
esitettäväksi sekä talousarvio ja jäsenmaksut
2008 syyskokoukselle esitettäväksi

•

luottamushenkilöiden palkkiot 2008
syyskokoukselle esitettäväksi

•

keskusteltiin Gmo-siementen tulosta viljelyyn ja Gmo-raaka-aineen tulosta elintarviketeollisuuteen; miten esim. luomutuotteiden
olemassa olo turvataan geenimuuntelun tullessa.

•

Keskusteltiin MTK-Sata-Pirkan perustamisesta syventämään MTK-Pirkanmaan ja
MTK-Satakunnan yhteistyötä nimenomaan
alueilla, jotka kuuluvat Pirkanmaan maakuntaan, mutta MTK-Satakuntaan. Johtokunta
päätti, että asian valmistelua voidaan kyllä
jatkaa, mutta konkretiaa on saatava ennen
kuin tehdään päätöksiä.

•

keskusteltiin MTK:n valtuuskunnassa esille
tulevista asioista

•

Kiinteistö Oy Kauppa-Tammerin osakkeen
vuokralainen on lähtenyt pois. Päätettiin tehdä huoneistoon remonttisuunnitelma.

Osallistuminen johtokunnan kokouksiin:
Heinäsuo
Jaakkola
Karppila
Kärki
Mäkelä
Nieminen
Ojakoski
Pispa
Pohjala
Rahkonen
Tanhua
Tervaniemi

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

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 2008, MTK:n strategia, pohjoisen
tuen raportti, liittojen yhteisten valiokuntien
sihteeriyksien määrääminen, viljelijäomisteisten
yhtiöiden toiminta, liittojen yhteiset tapahtumat,
mahdollisiin satovahinkoihin varautuminen,
ympäristötuen ns. top upin jatko, MTK:n neuvottelutavoitteet 141/142, MTK:n strategiaseminaariin yhteinen linjaus jne.

Kuva 13 Heikki Pietilä Lempäälästä esittämässä syyskokouksessa
kentän tuntoja

Liiton työvaliokunta ei kokoontunut kertomusvuoden aikana.

Atria väittää hinnan nousseen vuodessa 25 senttiä. Tästä osa selittyy laatulisänä, joka kuitenkin
vaatii lisää tuotantopanoksia.

Lounaisten MTK- ja mo-liittojen maa- ja
ympäristöpoliittinen valiokunta kokoontui 14.1.
Huittisten kaupungintalolla. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Laurila Pirkanmaalta. Kokous pidettiin VarSatPir-alueen ympäristö- ja maapoliittisten asiamiesten koulutustilaisuuden yhteydessä

Molemmissa kokouksissa oli mukana MTK:n
kotieläinasiamies Jukka Rantala pitämässä katsauksen lihamarkkinoista sekä liha-alan maatalouspolitiikasta. Valiokunnan puheenjohtaja on
Antero Kaappa Satakunnasta Kankaanpäästä.
Pirkanmaalta valiokunnan jäseniä ovat Hannu
Karppila Kangasalta ja Antti Rahkonen Juupajoelta. Valiokunnan sihteerinä toimi Jyrki Näsi
MTK-Hämeeestä.

Valiokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja
Visa Merikoski.
Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui
kaksi kertaa: 15.2. ja 5.10. Vanajantie 10:ssä,
Hämeenlinnassa.. Helmikuun kokouksessa keskusteltiin mm. kansallisesta 141-ratkaisusta.
Kansallinen tukiratkaisu 2009: tehtiin tukiratkaisu, jossa C-alueelta ei leikattu ja 141 -päätös
astui käytäntöön Etelä-Suomessa. Miten tuleva
tukiratkaisu tehdään tässä tilanteessa? Tasapaino
olisi saatava säilymään. Jaossa on tukien dekoplaus ja pinta-alaan saatava tuki. Jos tukiratkaisu
menee suunnitelmien mukaan, niin että 142 tuki
säilyy, tulee tukiero tukialueiden välillä olemaan
kestämätön.
Lokakuun kokouksessa tukiratkaisu puhutti
edelleen. Surkean huonot tuottajahinnat ahdistavat. Suomessa kaksi lihataloa kampittaa toisiaan.
Rantala oli skeptinen paraneeko tilanne ikinä
eikä ratkaisun tekijöitä taida olla näkyvissä.
Suomessa naudanlihan hintakehitys on tuskastuttavan hidas nousutahti; 2 sentin nostoja ja esim.
LSO nostanut viimeksi 8.6.

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen maitovaliokunnat kokoontuivat 8.4. MTK:n kokoustiloissa. Etelä-Suomen valiokunnan puheenjohtaja
Reino Parkko Kymenlaaksosta avasi kokouksen.
Käsiteltiin yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastusta ja pohjoisen tuen raporttia. Asiasta
alusti Pekka Sandholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Asiasta virisi vilkas ja laaja keskustelu. MTK:n maitoasiamies Sami Kilpeläisen
suomalaisen maitotilan tilanteesta ja tulomuodostuksesta tuet/markkinat. Valiokunnat järjestäytyivät: Etelä-Suomen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Reino Parkko Kymenlaaksosta ja
Lounaisten liittojen valiokunnan puheenjohtajaksi Jaakko Suominen Satakunnasta. Päätettiin
julkaista kannanotto, jossa vaaditaan lisäkiintiöiden jakamista tasapuolisesti kaikille tuottajille.
AB-alueen sisällä pitää myös sallia maitokiintiöiden vuokraus tukialueiden välillä. Valiokunnat kokoontuivat toisen kerran 10.12. Valion
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7.1., Maa- ja Metsätalolla, 24.4., Länsi-Maidolla
ja 4.11. Lempäälän Ideaparkissa. Valiokunnan
puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Maaseutunuorten valiokuntien kevätparlamenttiin 13.3.
Helsingissä. Kevättapaamisessa suunnitellaan
vuosittain nuorten tulevaa toimintaa sekä vaihdetaan kuulumisia liittojen nuorten kesken. Maaseutunuorille kävi myös luennoimassa SAK:n
nuorisosihteeri, Suomen Keskustan liittosihteeri
ja Kansanedustaja Anne Kalmari. Lisäksi valiokunta osallistui kolmen liiton (VarSatPir) yhteiseen nuorten tapaamiseen 25.6. Tampereella.
Järjestelyvuorossa oli MTK-Pirkanmaa. Tilaisuus pidettiin Kaupinojan saunalla, joka sittemmin paloi. Nuorten valiokunnalla ei ollut osuutta
palon syttymiseen. Mukana tilaisuudessa oli
valiokuntalaisten lisäksi MTK:n johtokunnan
nuorten edustaja Tommi Lunttila. Valiokunnan
sihteerinä toimi järjestöagrologi Päivi Fallström.

pääkonttorissa Helsingissä. Hankintajohtaja
Ilkka Nivari piti maitomarkkinakatsauksen.
Käsiteltiin myös yhteisen maatalouspolitiikan
terveystarkastusta ja maidontuotannon tulomuodostusta eri tukialueilla. Valiokuntien sihteerinä
toimi järjestöagrologi Pertti Ramula MTK-EteläKarjalasta.
Yhteistoiminta-alueen
Sosiaalipoliittinen
valiokunta kokoontui 6.6. Wanhassa Sahkossa
Huittisissa. Lomituspalvelupäällikkö Raili Puro
Mouhijärven lomituspalveluyksiköstä kertoi
lomituspalvelujen tilanteesta ja kehitysnäkymistä
omassa yksikössään kuntaliitosten mukanaan
tuoman prosessityön kautta. Lisäksi hän alusti
yleisesti lomituspalvelujen tulevaisuudesta.
Mika Nieminen kertoi MTK:n sosiaalivaliokunnan ja Melan lomitusasian neuvottelukunnan
vierailusta Ahvenanmaalle ja saaren käytännöistä
hoitaa lomitusasiat.
Valiokunta keskusteli vilkkaasti mm. työterveyshuollosta ja valiokunnan jäsenten esille tuomista
asioista. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Henna-Maija Vesola Satakunnasta ja varapuheenjohtajaksi Mika Nieminen Pirkanmaalta.
Valiokunnan sihteerinä on toiminut järjestöagrologi Maarit Hollmén MTK-Satakunnasta

Koulutus- ja neuvottelutilaisuudet
7.- 8.2. pidettiin MTK-eStart –kurssi Hotelli
Ellivuoressa. Pirkanmaata osallistujia oli 3.
Yhteensä kolmen liiton alueelta osallistujia oli
20. Kurssin järjestivät MTK-järjestökoulutus
sekä liittojen toimihenkilöt. Littojen osalta vetovastuussa oli tänä vuonna Satakunta. Kurssin
toinen päivä päättyi kaikille avoimeen Maatalousmarkkina seminaariin. Seminaarissa alustajina olivat Petri Uusitalo Länsi-Maidosta, Marko
Mäki-Hakola MO-liitto Länsi-Suomesta sekä
Pasi Lähdetie Raisiosta. Seminaariin osallistui
noin 50 kuulijaa. Seminaarissa keskusteltiin
maataloustuotemarkkinoista ja kuultiin myös
maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus, jonka
piti MTK-V-S:n toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki. Tulevaa Työterveyshuollon teemavuotta
työterveyshoitajille sekä yhdistysten sosiaalivastaaville esitteli Melan Sirpa Havu 8.2. Ellivuoressa.

Lounaisten liittojen viljavaliokunta kokoontui
25.6. Kotkaniemen Kasvu 2008 –tilaisuuden
yhteydessä.
Valiokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Ilkka Mattila Satakunnasta ja varapuheenjohtajaksi kiertojärjestyksen mukaisesti
Mikko Hatanpää samoin Satakunnasta. Käsiteltiin lannoitemarkkinoita, joista alusti Yara Suomen Anne Kerminen. Käsiteltiin seikkaperäisesti vilja- ja öljykasvien markkinatilannetta. Ajankohtaisen maatalouspoliittisen katsauksen piti
MTK:n 3. puheenjohtaja Esko Suomala.
Valiokunta piti toisen kokouksen 14.8. Raision
tuotantokonttorin tiloissa. Johtaja Pasi lähdetie
Raision viljakauppayksiköstä käsitteli viljan- ja
öljykasvien markkinatilannetta Suomessa ja
yleisesti EU:ssa. Käsiteltiin viljakaupan tarkkailutoimintaa. Keskusteltiin maakunnissa järjestetyistä viljamarkkinakoulutustilaisuuksista. Valiokunnan sihteerinä on toiminut aluepäällikkö
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomesta

Maatilaverotuksen koulutustilaisuudet pidettiin 14.2. Orivedellä ja 15.2. Hämeenkyrössä.
Alustajina olivat MMM Jukka Heinäsuo ja johtaja Timo Sipilä MTK:sta.
EU-tukiavustajat ja kuntien maataloushallintohenkilökuntaa sekä maatalousneuvonnan
väkeä kokoontui 11.3. Lempäälän Ideaparkkiin jokavuotiseen koulutuspäivään. Tilaisuudessa puhuivat ympäristötarkastaja MarikaArrajoki Alanen Pirkanmaan Te-keskuksesta,
ylitarkastaja Jussi Joutsiniemi Mavista ja tutkimuspäällikkö Johan Åberg MTK:sta.

Yhteistoiminta-alueen toimihenkilötapaaminen
pidettiin 6.8. Kuuskajaskarissa Raumalla.
Maaseutunuorten valiokunta
kokoontui kolme kertaa kertomusvuoden aikana
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Ahvenanmaalla. Laiva-seminaarissa kuultiin:
Vesistöjemme tila ja kehitysnäkymät. Mitä on
tehtävissä tilan parantamiseksi? Alustajana Ilppo
Vuorinen, Saaristomeren tutkimuslaitokselta.
Ajankohtaiskatsauksen maatalouspolitiikasta piti
tutkimuspäällikkö Johan Åberg MTK:sta.

Tukihaun viljelijäkoulutukset pidettiin 4.14.4. välisenä aikana, yhteensä 11 tilaisuutta.
Aiheina olivat mm. ympäristötuki lisätoimenpiteineen, LFA, kansalliset tuet, eläinten hyvinvointituki, tilatuen muutokset, tukioikeuksien
siirrot, täydentävät ehdot, lomakkeet ja muutokset sekä tukien valvonta.

Jäsenpalvelutyöryhmän terveiset toi, MTKVarsinais-Suomen puheenjohtaja Jaakko Halkilahti. Kiinteistöjen arviointiin ja maanlunastusasioihin antoi asiantuntija-apua Ralf Rehnberg,
Maanomistajien Arviointikeskuksesta.

Viljamarkkinakoulutusta järjestetiin Oriveden Opistolla 20.3. ja Torpan Kurssikeskuksessa Ylöjärvellä 11.4. Tilaisuuksissa alustivat
MTK:n vilja-asiamies Minna Oravuo, liiton
puheenjohtaja, MMM Timo Jaakkola sekä Matti
Koskela ja Kaija Viljanen Avena Nordic Grain
Oy:stä.

Aktiivisen tuottajayhdistyksen ”Bonde Birs –
maaseutu-kaupunki –vuorovaikutusta yhteistyöllä” –tapahtuman esitteli Arto Köpilä, MTKParainen-Nauvo.

Sukupolvenvaihdoksen teemapäivä pidettiin
UKK-instituutissa 11.6. Tilaisuus järjestetiin
yhdessä Melan ja Tapiolan kanssa. Nuoren
viljelijän aloitus- ja investointituista alusti ylitarkastaja Kari Ojala Mavista, luopumistuesta sekä
Myel- ja Mata vakuuttamisesta puhui Melaasiamies Ville Paulaniemi, perintö- ja lahjaveroasioista Lakimies Kirsi Nieminen HenkiTapiolasta. Yritysneuvoja Mika Hirvijoki ProAgriassa Pirkanmaasta kertoi, mitä asioista pitää
spv:ssa ottaa huomioon. Työterveyshuolto oli
projektipäällikkö Sirpa Havun aiheena ja markkinointipäällikkö Matti Hallila kertoi kuinka voi
varautua tilan omaisuusriskeihin. Lopuksi vielä
MTK:n edustaja maalaili tulevaisuudenkuvaa
otsikolla ”Minkälaiseen maailmaan olemme
menossa”. Osanottajia oli 32.

Liittokohtaiset asiat käsiteltiin Maarianhaminassa majoittumisen jälkeen hotellin kokoustiloissa,
Pirkanmaa ja V-S erikseen, aiheina mm. Talven
toiminta, talousasiat, tuottajayhdistyksen toiminta yhdistyvissä kunnissa.
Ahvenanmaan maatalous ja ympäristötukijärjestelmän esitteli kokousväelle seuraavana aamuna
Leila Lindström, Ahvenanmaan maakuntahallituksesta. Paikallisen maataloustietoiskun jälkeen
retkeiltiin Ahvenanmaalla; Chipsin tehtaalla ja
Kastelholman linnassa. MTK-Pirkanmaan tuottajayhdistyksistä osallistui koulutuspäiville yhteensä. 38 henkilöä.
Viestintä-ja tiedotuskurssi yhteistyöliittojen
jäsenille pidettiin Turussa 9.-10.12. Kurssille
voitiin ottaa enintään 12 henkilöä. Pirkanmaalaisia oli mukana 2. Kurssin vetivät esiintymiskouluttaja Pasi Hirvi ja toimittaja Leena Packalén.
Kurssin yleisjärjestelyistä vastasivat MTK:n
järjestökoulutus sekä liittojen toimihenkilöt.
Kurssilaiset tutustuivat myös Lounais-Suomen
Uutisten toimitukseen ja tekivät kirjallisia harjoituksia ja esiintymisharjoituksia. Esiintymisharjoitukset videoitiin.

Yhteistoiminta-alueen toimihenkilökokous pidettiin
Maatalousyrittäjä työnantajana -kurssi pidettiin Pälkäneellä Nuijantalossa 2.12. yhdessä
MTKn järjestökoulutuksen ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Tilaisuudessa puhuivat Minna
Elo ja Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitosta, työsuojeluasioista alusti tarkastaja
Kielo Ijäs Hämeen työsuojelupiiristä ja Matti
Hallila Tapiolasta kertoi mitä huomioitavaa on
työntekijän
vakuutusja
eläketurvassa.
www.palkka.fi sivuihin tutustutti Marita Irri
Tampereen Verovirastosta. Tilaisuus oli yhteinen MTK-Hämeen kanssa. Osanottajia oli 22.

16.10. järjesti MTK Maatalouden ympäristökoulutuspäivän Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä. Tilaisuus oli tarkoitettu MTK:n ja
liittojen ympäristöasioista vastaaville luottamushenkilöille.

MTK-Pirkanmaan, Varsinais-Suomen yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat
toimintavuonna 29. - 30.10. Yhteinen koulutuspäivä pidettiin Viking Amorella-laivalla. Sekä
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Muu toiminta
”Laske
ystäväsi”
ulkoilutapahtuma
Vammalan Ellivuoressa vietettiin 8.2.
Ulkoilutapahtuma järjestettiin nyt seitsemännen kerran. Kaikki Ellivuoren rinteet
olivat tuottajien käytössä ystävineen. Laskettelun lomassa tarjolla oli makkaraa ja
mehua.
”Laske ystäväsi” järjestettiin yhdessä yhteistoiminta-alueen liittojen kanssa. Sää oli
hieno ja väkeä tapahtumassa kävi yhteensä
vajaat 800 osallistujaa. Laskettelupäivän
yhteyteen järjestetiin myös Työ ja hyvin- Kuva 14 Ohjauksen kevennystä härmän tapaan
vointi maaseudulla teemavuoden päätapahtuman ideointitilaisuus johon kutsuttiin
Asia-annista vastasivat professori Kaj Husman
yhdistysten sosiaalivastaavat, alueen työterveysTyöterveyslaitokselta.
Hän puhui viljelijän
hoitajat ja ProAgria Pirkanmaan neuvontahenkityöterveydestä. Teppo Raininko Lähivakuulökuntaa.
tuksesta käsitteli alustuksessaan henkilöturvaa
maatilan kokonaisturvan osana ja työterveys6.7. järjestettiin linja-autoretki Traktor bulhuollon etuja esitteli projektipäällikkö Sirpa
lingin
Suomenmestaruus
-osakilpailuun
Havu Melasta. Viihdettä tarjosivat Haapajärven
Alahärmään. Osanottajia oli 22.
emäntäduo: Taimi Karsikas ja Leila Kopola
monologeillaan ja Jämijärven Pelimannit tahdittamalla tanssit solistinaan tangoprinsessa Elina
23.7. Pyynikin Kesäteatterissa ”Kalliolle kukNurmoranta. Emäntä Ringa Junnilaa, entistä
kulalle –näytelmä ”takinkääntäjä” Pertti
huippu-urheilijaa, haastatteli Visa Merikoski.
Tammisesta keräsi katsomon täyteen tuottajaväTilaisuuden järjestämistä tukivat useat sidosryhkeä. Liitto varaa liput yhdistyksille, jotka myymät ja yhteistyötahot. Osanottajia oli noin 150
vät ne edelleen jäsenilleen. Käynti Pyynikin
henkeä. Vuosi 2008 oli työn ja hyvinvoinnin
Kesäteatterissa on muotoutunut pysyväksi toiteemavuosi maaseudulla. Jämin tilaisuus oli
mintamuodoksi. Neljänä vuonna on siihen liitetteemavuoden päätapahtuma Pirkanmaalla ja
ty vielä Kesäillan buffet – ilta-ateriointi Hotelli
Satakunnassa.
Rosendahlin ravintolassa.
Yhteistyö Kuntoutuskeskus Korpilammen
2.10. Viljelijät valtasivat Vanhan. Tilaisuus oli
kanssa koskien viljelijöiden kuntoremonttikursmielenilmaisukokous maatalous kannattavuussia on jatkunut ja pirkanmaalaisia viljelijöitä on
kriisiin. Tilaisuudessa puhuivat mm. pääministeosallistunut kuntoremonttikursseille. Kuntoreri Matti Vanhanen, maa- ja metsätalousministeri
monttikurssille hakeudutaan työterveyshuollon
Sirkka-Liisa Anttila sekä peruspalveluministeri
kautta.
Paula Risikko. MTK:n tilannearvion esitti puheenjohtaja Michael Hornborg. Kokouksesta
Kuusakoski Oy:n kanssa toteutettu kierrälähetettiin viesti eduskuntaan. Pirkanmaalta oli
tysyhteistyö
38 osanottajaa.
Jatkettiin toimivaa kierrätysyhteistyötä Kuusa4.10. Työ- ja hyvinvointi maaseudulla –
koski Oy:n kanssa. Kierrätysmetallin lisäksi
tapahtuma Jämi-Areenalla Jämijärvellä
kerättiin käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, akkuja, renkaita ja paalimuovia.
järjestettiin
yhteistyössä
Melan,
MTKPirkanmaan ja MTK-Satakunnan kesken OhjelLähetetiin
kaikille
MTK:n
jäsen
massa oli asiaa työhyvinvoinnista ja työturvallikunnallisvaaliehdokkaille MTK:n toimittama
suudesta eli tärkeää asiaa viihteen lomassa.
tiedote ”Käynnistetään uusi kasvukausi”
16

Nuorten valiokunta kokoontui:

Lauri Kontro päätoimittaja Maaseudun Tulevaisuus, Inkeri Pasanen varapäätoimittaja Keskisuomalainen. Maatalous mediassa jatkui: Maajussi Antti Kemppainen oli toimittaja Teijo
Argillanderin
haastateltavana viihteelliseen
kaupallisradioon. Lisäksi kuultiin alustus: Kouluttajan näkökulma mediapeliin, Annamaija
Manninen Jyväskylän Yliopisto, Journalistiikan
laitos, radio- ja tv-työn lehtori. Toisen parlamenttipäivän aamuna elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vieraili parlamenttiväkeä tapaamassa.

7.1., Maa- ja Metsätalolla, 24.4., Länsi-Maidolla
ja 4.11. Lempäälän Ideaparkissa.

Lausunnot ja esitykset

Maaseutunuorten valiokunnan toiminta
Maaseutunuorten valiokuntaan ovat kuuluneet
valiokunnan puheenjohtaja Ville Paulaniemi
Ylöjärveltä, varapuheenjohtaja Mika Hirvijoki
Ikaalisista, johtokunnan edustaja Sirkku Mäkelä
Ruovedeltä, Tero Solala Längelmäeltä, Turo
Antila Hämeenkyröstä sekä Marianne Morri
Virroilta. Valiokunnan sihteerinä toimi Päivi
Fallström.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 13.3. Maaseutunuorten kevätparlamenttiin, joka pidettiin
Helsingissä. Alkuvuodesta järjestettiin kovasti
maaseutunuorten
tulevaisuusseminaaria
Ideaparkkiin, mutta osallistujia ei saatu tarpeeksi
kasaan ja seminaari peruuntui. Laadittiin Webropol-kysely, jossa kysyttiin nuorten mieltymyksiä
ja toiveita tulevaan toimintaan. Vastauksia saatiin mukavasti alkukesän aikana. Mitään uutta ja
mullistavaa ei vastauksista löytynyt. Päätettiin,
että tapahtumille pitää keksiä joku muu nimi
kuin ”seminaari”. Valiokunta päätti käynnistää
yhteistyöliittojen kanssa maaseutunuorten risteilyn järjestelemisen. Huhtikuun kokous pidettiin
Länsi-Maidolla, meijerin vieraana Tampereen
Nekalassa. Isäntänä oli Länsi-Maidon Petri
Uusitalo. Kolmas kokous pidettiin Lempäälän
Ideaparkissa. Kokouksessa puhuttiin mm. median käyttäytymisestä ja siitä miten viljelijä voi
valmistautua, jos tulee haastattelupyyntö. Median
kanssa ei ole helppoa, jos toimittaja päättää
kääntää aiheen negatiiviseksi maataloutta kohtaan – niin oli lähiaikoina muutaman kerran
käynyt.

22.5.
Pirkanmaan liitolle keskeisten kehittämiskohteiden kartoituksesta
14.8.
Pirkanmaan kunnanjohtajille, Pirkanmaan Tekeskuksen maaseutuosastolle sekä maaseutuasiamiehille maaseutuhallinnon kehittämisestä
2.10.
Lempäälän kunnalle seutukunnallisesta maaseututoimistosta

Kolmen liiton (Pir, Sat, V-S) nuorten yhteistapaaminen pidettiin Kaupinojan saunalla 25.6.
Järjestävä liitto oli Pirkanmaa. Luonnossa reippailun päätteeksi tarjolla oli iltapalaa ja saunomista. Mukana Tommi Lunttila, MTK:n johtokunnasta sekä toiminnanjohtaja Visa Merikoski.
Syysparlamenttiin Jyväskylässä 7.-8.11. osallistuivat valiokunnasta Sakari Eerola, Tero Solala, Sirkku ja Mika Mäkelä sekä Päivi Fallström.
Parlamentin teema oli viestintä. Paneelin aiheena
oli Hyvä paha maatalous mediassa. Panelisteina olivat: viestintäjohtaja Hilkka Hyrkkö MTK,

Kuva 15 Jarmo Jaakkolan tilalla vieraili hurja määrä väkeä MTKKangasalan järjestämässä maaseudun päivässä
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Toimintasuunnitelma 2009
Maatilojen kannattavuus on romahtanut täysin kestämättömälle tasolle. Kun kustannukset
ovat nousseet hallitsemattomasti ja samalla tuottajahinnat ovat laskeneet tai enintään pysyneet entisellään, on tilanne maatiloilla muuttunut erittäin vaikeaksi. MTK-Pirkanmaa yrittää
löytää keinoja tilanteen parantamiseksi toimimalla omalla alueellaan ja vaikuttamalla valtakunnallisiin tahoihin.
Aluehallinnon kehittyessä luonnonvara- ja elinkeinokeskuksiksi (Ellu) sekä lupavirastoiksi
(Allu) on liiton seurattava tilannetta ja reagoitava muuttuvaan ympäristöön. Uudet yksiköt
tulevat muuttamaan myös maaseutuelinkeinoviranomaisten asemaa. Tuottajayhdistyksien
toiminnan tukeminen ja kehittäminen 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.
Suomen EU-liittymissopimus jakoi maan useaan tukialueeseen. Pelättävissä on tukialueiden näkökulmien korostuminen ja sitä kautta järjestökentän hajaantuminen. Pirkanmaa tulee olemaan linkki eri tukialueiden välillä ja maltillinen sekä vastuullinen
toimija, joka tuntee vastuunsa niin tilojen kuin tukialueidenkin tasapuolisesta kohtelusta. Yhteisen näkemyksen muodostaminen eri tukialueiden välillä ei ole helppoa,
mutta välttämätöntä.
MTK-Pirkanmaa viljelijöiden maakunnallisena etujärjestönä pyrkii turvaamaan viljelijöiden kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja vaikuttamaan mm. seuraaviin
asioihin:

JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuottajayhdistyksien ja maaseutunuorten toiminnan tukeminen
Liitto kannustaa ja ohjaa tuottajayhdistyksiä aktiiviseen toimintaan. Vuoden 2009 keskeisiä
tavoitteita ovat:
-

huolehditaan siitä, että yhdistykset toteuttavat riittävän määrän järjestöllisiä tapahtumia
kevätkokouksen tilalle
yhdistysten yhteisen toiminnan kehittämistä ja tukemista jatketaan ja konkretisoidaan
teema- ja ajankohtaistilaisuuksien järjestäminen niin nuorille, kuin kaikille muillekin jäsenille
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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
tutkitaan mahdollisuuksia miten viljelijät voisivat toteuttaa ympäristöä parantavia vapaaehtoistoimia (vrt. V-S ja Sat ympäristöhanke)
Selvitetään MTK-Satakunnan kanssa työnimellä Sata-Pirkka yhteistyön mahdollisuuksia

EDUNVALVONTA
Jäsenten edun ajaminen
Yksittäisten jäsenten edunvalvontakysymyksiä hoidetaan aktiivisesti liittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella. Alue- ja maataloushallinnon muutosten seuraaminen ja päätöksiin
vaikuttaminen. Tukihenkilötoimintaa kehitetään ja parannetaan kertyneiden varojen käyttöä.
Uusia jäsenetuja kuten St1 polttoaine-etu markkinoidaan.
Vuonna 2009 on nähtävissä ainakin seuraavia asioita ja tarpeita:
•

luopuminen lisääntyy yhä nopeammin suurten ikäluokkien eläköityessä

•

markkinahintavaihtelu jatkuu

Maaseutuyrittäjyyden edunvalvonnan konkretisoiminen
Maaseutuyrittäjyyden ”edunvalvontapaketin” rakentaminen on osoittautunut koko järjestölle
haastavaksi. Konkreettisia toimia, joilla olisi jatkuvuutta ja vaikuttavuutta on vaikea löytää.
Tavoitteena on järjestää toimialakohtaisia markkinapäiviä.

Maakunnallinen vaikuttaminen
•

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

•

Ollaan mukana ohjaamassa uuden ohjelmakauden hankkeita

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.
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VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Liiton sisäistä ja ulkoista viestintää toteutetaan 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 maakunnassa järjestettävissä tapahtumissa, käytetään hyväksi liiton roll-uppeja. Järjestön ajankohtaiskatsaus pyritään saamaan säännönmukaisesti eri tilaisuuksiin.
•

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

•

MTK-Viestin maaliskuussa ilmestyvään jäsennumeroon toimitetaan liiton omat sivut.

Verkoston kehittäminen ja ylläpito
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteistyötä Satakunnan ja Varsinais-Suomen liittojen kanssa jatketaan. Toimintavuoden aikana järjestetään tuottaja- ja yrittäjäjärjestön edustajien tapaaminen.
Talous- ja hallinnolliset asiat
MTK:n strategiatyötä jatketaan ja seurataan asiakokonaisuuksien kehittymistä. Liiton taloushallinnan toimivuutta parannetaan edelleen siirtämällä palkanlaskenta ProTalous EteläKarjalalle vuoden vaihteesta. Uutta järjestelmää hyödynnetään informoimalla johtokuntaa liiton taloustilanteesta säännöllisesti.
Liiton keräämä jäsenmaksu tuottajayhdistyksiltä määräytyy maatilatalouden verotettavan tulon
perusteella. Kentältä kerättävää jäsenmaksua korotetaan 4 % kattamaan noussutta MTK:n jäsenmaksua ja liiton nousseita kuluja.

Kuva 16 Liiton johtokunta kokouksessaan Karppilassa
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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-asiamiehellä on torstaisin (1., 2. ja 4.
torstai klo 9.00 - 11.30) vastaanotto MTKPirkanmaan toimitiloissa.

Yhdistysten toiminta
Tuottajayhdistysten jäsenmäärät ovat laskeneet
hitaasti vuosi vuodelta. Jäsenmäärän lasku koko
liiton alueella vuoteen 2007 verrattuna oli 121
jäsentä.

Toimitilahuoneiston yksi huone oli kertomusvuoden aikana vuokrattuna Suomen Pellettilämmitystys Oy:lle. Yksi huone on jo useita vuosia
ollut vuokrattuna Hämeen 4H-piirille.

Yhdistyksillä on jonkin verran palvelutoimintaa
mm. monistuspalvelua. Kylvöjen siunaaminen
oli kevään tapahtumana muutamissa yhdistyksissä. Kaikki yhdistykset myivät lippuja ja jotkut
järjestivät yhteiskuljetuksen Pyynikin Kesäteatterissa 23.7. esitettyyn näytelmään ”Kalliolle kukkulalle”. Sadonkorjuun kiitospyhä on myös
jokavuotisena tapahtumana mukana samoin
veroneuvontatilaisuudet. Samoin,kuin retket
maaseutunäyttelyyn, teatteriin ja ulkomaillekin.

Toimistoon on tilattu maatalousalan ammattilehdet: Hintapuntari, Käytännön Maamies, Kylvösiemen, Pellervo, Nauta ja Sika.
Ilmaiskappaleina on saatu Aamulehti, 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, selkäkoulussa, keilaamalla, lentopalloa pelaten ja uiden. On jaettu
uimalippuja ja tuettu niska-selkähierontaa sekä
käyty teatterissa.

Kurun Sanomat on tullut MTK-Kurun tilaamana
ja Pohjois-Satakunta MTK-Ikaalisten tilaamana.
Teisko-Aitolahden on tilannut MTK-Teisko.
Lämpimät kiitokset näille yhdistyksille.
Toimistosta on liiton työn ohella postitettu myös
huomattava määrä maataloustuottajayhdistysten
jäsenkirjeitä.

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

Liiton jäsenet

Liiton ainoa emäntäkerho toimii Ikaalisissa.
Pienin viljelty peltoala jäsentilaa kohti oli Viljakkalan yhdistyksessä 14,91 ha ja suurin Sahalahdella 34,11 ha. Pienin metsäpinta-ala oli
Tottijärvellä 18,36 ha ja suurin Ruovedellä 77,16
ha. Jäsenten keskipinta-ala koko alueella oli
25,17 ha peltoa ja 51,84 ha metsää. Viljelijöiden keski-ikä: kaikki 56,9 vuotta, naiset 60,2
vuotta ja miehet 57,5 vuotta. Vanhinta on väki
Messukylän yhdistyksessä, jossa keski-ikä on
66,4 vuotta ja nuorinta Virroilla keski-iän ollessa
53,1 vuotta. Viljelijäjäsenistä (vastuuhenkilöistä)
136 on alle 35-vuotiaita, 35-49-vuotiaita on 726,

Kunniajäsenet
Maanviljelijä Kaarlo Pöytäniemi, Ruovesi
Agrologi Eino Yliheljo, Tampere
Yhteisöjäsenet
28 maataloustuottajain yhdistystä, katso. etusivun kartta.
Alueen manttaalikunnat ja –säätiöt (22)
Meijerit, teurastamot ja muut
Osuuskunta Länsi-Maito Tampere
21

50-65-vuotiaita 1244 ja yli 65-vuotiaita 714.
Tuotantosuuntarakenteessa on tapahtunut selvä
muutos Maito ei ole enää pääosassa. Peltoviljelyssä kasvinviljelyn, viljojen, öljy- ja nurmikasvien osuus sekä luomutuotanto kasvinviljely on
yhteensä 24,88 % ja maidon osuus 19,62 %.
tilojen
päätuotantosuunnasta.
Yhdistykset ovat toimineet mm. seuraavasti
-

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

-

tukeneet erilaisia hankkeita

-

järjestäneet kylvöjen siunaustilaisuuksia

-

järjestäneet jalkapallon tuottajaturnauksia

-

järjestäneet (Itä-Pirkanmaan yhdistykset)
sikajuhlan

-

osallistuneet sadonkorjuun kiitospyhän
järjestämiseen

Yhdistyksien johtokunnat ovat toimineet mm.
seuraavasti
-

pitäneet yhteyttä kunnanjohtajiin ja kunnan luottamustoimielimiin

-

kirjelmöineet ja ottaneet kantaa eri asioissa eri sidosryhmiin päin

Kuva 18 Puheenjohtaja Hornborg kertoi elävästi maatalouspoliittsesta tilanteesta syyskokouksessa

Kuva 17 Viestintäjohtaja Hilkka Hyrkkö piti kevätkokousväkeä
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Tuottajayhdistysten jäsenmäärät 31.12.2008
Tuottajayhdistys

Jäsentiloja

Vastuuhenkilöitä

Perheenjäseniä

Muita Henkilöjähenkilö- seniä
jäseniä
yhteensä
ja kunniajäseniä

Aitolahti

26

23

35

3

61

Eräjärvi

78

75

137

4

216

217

216

391

1

608

Juupajoki

90

91

118

Kangasala

142

137

187

5

329

Kuhmalahti

42

42

71

1

114

Kuru

101

100

157

3

260

Lempäälä

182

182

227

8

417

Luopioinen

98

93

133

7

233

Längelmäki

95

93

108

3

204

Messukylä

23

21

21

2

44

Nokia

93

89

132

5

226

Orivesi

135

129

202

7

338

Pirkkala

32

28

54

4

86

Pohjaslahti

42

43

62

1

106

Pälkäne

163

163

213

7

384

Ruovesi

202

201

326

6

535

Sahalahti

64

63

89

1

153

Teisko

99

98

125

4

226

Tottijärvi

49

48

47

1

96

Vesilahti

178

171

230

7

408

36

34

52

2

88

115

107

201

13

321

98

97

102

2

201

192

186

286

9

481

83

74

147

9

230

Ikaalinen

401

390

581

15

987

Mouhijärvi

149

145

204

5

354

Yhteensä

3225

3139

4638

135

7915

Hämeenkyrö

Viiala
Viljakkala
Vilppula
Virrat
Ylöjärvi

23

Yhteisöjäseniä

209

2

1
3

Liiton talous
Johtokunnan laatima budjetti toteutui melko hyvin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Liiton taloudellinen tulos oli alijäämäinen n. 10.000 €. Suurin yksittäinen menoerän lisäys oli eläkevastuiden ”ylimääräinen” nousu n. 19.500 €, jonka Maataloustuottajain eläkesäätiö oli velvollinen liitolta
perimään.
Toinen merkittävä menonnousu oli Maa- ja Metsätalon ilmastointiremontti, joka kaksinkertaisti yhtiövastikkeet. Kertaluonteisia tuloja olivat Tukimetsän puukaupan veronpalautus ja MTK:n 16.800 euron jäsenmaksupalautus. Edellä mainittujen asioiden lisäksi kirjanpito ja muun kurssitoiminnan kulut kasvoivat
merkittävästi. Matkakulut ja päivärahat laskivat selvästi.
Hakamäki-rahaston tuotto on rahastoitu sen sääntöjen mukaisesti. Tilinpäätöksessä on Hakamäki-rahaston
jakamaton pääoma siirretty tilintarkastajien toiveesta siirtoveloista takaisin pääomaan. Rahasto jakoi
avustuksia toimintavuonna yhteensä 3200€. Jaettu määrä on suurempi kuin rahaston tuotto vuonna 2008.
Liiton johtokunta päätti käyttää aikaisempina vuosina jakamatta jäänyttä osuutta, kun hyviä hakijoita/kohteita oli tarjolla. Tukirahaston tuottoja ei rahastoitu.
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 90m2 toimistohuoneisto, joka oli vuokralla
Eduix Oy:llä. Liitto omistaa 149m2 toimitilat Maa- ja Metsätalosta. 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.

Kuva 19 Salorinteen Säätiön stipendinsaajat 2007. Saajien puolesta kiitti Harri Penttilä Vesilahdelta
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MTK-Pirkanmaa tuloslaskelma
MYYNTITUOTOT
Koulutus- ja kurssitoiminta
Tukihenkilötoiminta
Henkilövakuutustuotot
Tilaus- ja ilmoitustuotot
Saadut korvaukset
Muut yleistuotot
Myyntituotot yhteensä
LIIKEVAIHTO
MATERIAALIT JA PALVELUT YHT.
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut yhteensä
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ
Poistot
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Toimitilakulut
Koulutus- ja kurssitoiminta
Tukihenkilötoiminta
Matkakulut
Kokoukset
Painatuskulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Suhdetoiminta
Jäsenmaksut
Vakuutukset
Muut liikekulut
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Jäsen- ja kannatusmaksut
Varainhankinnan kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ
T U O T T O-/K U L U J Ä Ä M Ä E N N E N
SATUNNAISIA ERIÄ
Satunnaiset tuotot
T I L I K A U D E N T U L O S E N N EN T I L I N PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
8900 Siirto Hakamäki-rahastoon
8905 Siirto Tukirahastoon
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ
TULOVEROT YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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01.01.2008
- 31.12.2008

01.01.2007
- 31.12.2007

BUDJETTI
31.12.2008

12886,90
1723,20
6564,00
15389,09
23505,47
6884,82
66953,48
66953,48

32525,13
1651,27
6988,00
10854,45
33820,07
7,00
85845,92
85845,92

19150,00
700,00
6500,00
9850,00
17700,00
150,00
54050,00
54050,00

0,00

-803,77

0,00

-112676,52
-57869,91
-170546,43

-105297,32
-28960,84
-134258,16

-108300,00
-29750,00
-138050,00

-1201,58

-1812,07

-2050,00

-17511,75
-10961,59
-14707,78
-18900,88
-20518,20
-461,00
-28658,00
-4971,20
-1945,20
-87365,00
-3547,16
-2898,83
-212446,59
-317241,12

-8500,80
-26980,15
-12339,74
-23242,07
-32589,15
-1078,56
-25648,07
-771,77
-6875,42
-84186,00
-4599,76
-2933,86
-229745,35
-280773,43

-7500,00
-7800,00
-17550,00
-23600,00
-8400,00
-1350,00
-26350,00
-1270,00
-1600,00
-87655,00
-5450,00
-500,00
-189025,00
-275075,00

259700,09
-17,75
259682,34

250375,75
-20,26
250355,49

259962,00
-2650,00
257312,00

33237,80
-9676,06
23561,74

103918,97
-9605,53
94313,44

23998,00
-5615,00
18383,00

-33997,04

63895,50

620,00

16807,20

16257,00

0,00

-17189,84

80152,50

620,00

-2781,55
0,00
-2781,55
10071,42
-9899,97

-2926,29
-62650,40
-65576,69
-14519,97
55,84

-600,00
0,00
-600,00
0,00
20,00

TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Metsätila
Koneet ja kalusto
Osakehuoneistot
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut sijoitukset
Omakatteisten rahastojen varat
Pankki- ja muut saamiset
Arvopaperit
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

31.12.2008

3 771,93
3 604,77
190 484,19

31.12.2007

197 860,89

3 771,93
4 806,35
187 416,47

195 994,75

37 786,00
241 695,86

279 481,86

37 786,00
237 135,27

274 921,27

47 993,19
0,00

47 993,19

9 171,77
45 410,74

54 582,51

8 342,00

3 003,42
5 447,71
3 971,55

12 422,68

1 794,29
5 464,34
1 083,37

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

30 731,49
134 503,31

35 726,67
99 843,54

VASTAAVAA YHTEENSÄ

698 912,74

673 491,42

65 212,69
204 985,50
229 078,44
154 709,92
-9 899,97

65 631,14
204 985,50
229 078,44
154 654,08
55,84

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Omakatteiset rahastot
Sisotut rahastot
Muut rahastot
Ed. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

38 457,24
326,85
16 042,07

54 826,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

698 912,74
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5 332,72
15,47
13 738,23

19 086,42
673 491,42
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Johtokunta,
työryhmät,
valiokunnat, edustajat ja
toimihenkilöt
Johtokunta
Puheenjohtaja
Maanviljelijä Timo Jaakola
Mouhijärvi 2007
johtokunnan jäsen v:sta 1997
Varapuheenjohtaja
Maanviljelijä Mika Nieminen
2004, Kuru johtokunnan
jäsen vuodesta 1998

nen, Jukka Heinäsuo, Hannu
Karppila, ja Sirkku Mäkelä,
sihteerinä Visa Merikoski
Maaseutunuorten valiokunta
Ville Paulaniemi Ylöjärvi,
puheenjohtaja
Mika Hirvijoki, Ikaalinen
varapuheenjohtaja
Turo Antila, Hämeenkyrö
Marianne Morri, Virrat
Sirkku Mäkelä Ruovesi,
johtokunnan edustaja
Tero Solala, Längelmäki
Sakari Eerola, Kangasala

Muut jäsenet
sihteerinä Päivi Fallström
Mv. Maija Pispa, Ylöjärvi
1998
Mv. Arto Ojakoski, Ikaalinen
1999
Mv. Mikko Tervaniemi,
Vilppula 2000
Hankepäällikkö, maanviljelijä
Heidi Tanhua Virrat 2004
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
Työvaliokunta
Timo Jaakkola, Mika Niemi-

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 viljavaliokunta
Markku Anttila Akaa
Timo Jaakkola Mouhijärvi
Etelä-Suomen alueen lihavaliokunta
Antti Rahkonen Juupajoki,
Hannu Karppila Kangasala
Etelä-Suomen
maitovaliokunta
Esko Pohjala Orivesi
Läntisten liittojen luomuvaliokunta
Arto Ojakoski (pj.) Ikaalinen
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Jukka Salin Virrat
Läntisten liittojen maa- ja
ympäristövaliokunta
Jorma Laurila Kangasala
Maija Pispa Ylöjärvi
sihteerinä Visa Merikoski
Läntisten liittojen maitovaliokunta
Hannu Koivunen Virrat
Tiina Linnainmaa Hämeenkyrö
Esko Pohjala Orivesi
Läntisten liittojen sosiaalivaliokunta
Sirkku Mäkelä Ruovesi
Mika Nieminen Kuru
Läntisten liittojen varhaisperunavaliokunta
Riitta Mäkkylä Ylöjärvi
Lounaisten liittojen viljavaliokunta
Markku Anttila Viiala
Timo Jaakkola Mouhijärvi
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 ja muissa yhteisöissä sekä toimihenkilöt
Valtuuskunta
Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä ja liiton puheenjohtaja
Timo Jaakola Mouhijärveltä.
Varaedustaja Heikki Kulmala
Vesilahdesta.
Metsävaltuuskunta
Liiton puheenjohtaja Timo
Jaakkola ja varajäsenenä
varapuheenjohtaja
Mika
Nieminen
Lihavaliokunta
lammasjaosto
Heikki Penttilä Luopioinen
Sosiaalivaliokunta
Mika Nieminen Kuru
Ympäristö- ja maapoliittinen
valiokunta
Jorma Laurila Kangasala (pj.)
Viljavaliokunta
Timo Jaakola Mouhijärvi
Verovaliokunta
Sirpa Himanen Vesilahti

Edustajat muissa yhteisöissä
HK-Ruokatalo Oyj yhtiökokous
Arto Ojakoski
Kiinteistö
Oy
KauppaTammer
yhtiökokous Timo Jaakkola,
varalla Visa Merikoski
Kiinteistö Oy Ratinansuvanto
yhtiökokous Timo Jaakkola,
varalla Mika NIeminen ja
Visa Merikoski
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
yhtiökokous Visa Merikoski,

varalla Tiina Linnainmaa
M-Real Oy, yhtiökokous Esko
Pohjala
Pirkanmaan Kalatalouskeskus
johtokunta Aki Hakkari, Visa
Merikoski
Pirkanmaan
maakunnan
yhteistyöryhmä MYR
Visa Merikoski, varalla Päivi
Fallström;
maaseutujaosto
Päivi Fallström, varalla Visa
Merikoski
Pirkanmaan Kasvinviljelijöiden Yhdistyksen johtokunta
Jukka Hirtolahti ja Ville
Paulaniemi
Pirkanmaan TE-keskuksen
neuvottelukunta
Visa Merikoski varalla Heidi
Tanhua

Sarkala
Lounainen seutukunta
Timo Jaakkola varalla Visa
Merikoski
Luoteinen seutukunta
Arto Ojakoski varalla Jukka
Heinäsuo
Tampereen keskusseutu
Maija Pispa varalla Hannu
Karppila
Ylä-Pirkanmaan seutukunta
Heidi Tanhua; seutukunnan
sisällä alueellisina vastaavina
ovat Mika Nieminen, Antti
Rahkonen ja Mikko Tervaniemi.
Tilintarkastajat
varsinaiset: Kirsti Kylänlahti,
Veijo Nuortama ja
Kari
Repo
(HTMtilintarkastaja)
varalla Timo Hanhilahti ja
Risto Sahlstedt (HTM)
Toimihenkilöt

Kiinteistö Oy Ratinansuvannon yhtiökokous
Timo Jaakkola varalla Mika
Nieminen ja Visa Merikoski
Pohjois-Hämeen Riistanhoitopiiri
Jorma Laurila
Raision Tehtaat Oy:n yhtiökokous,
MTK-Pirkanmaan osakkailta
keräämien valtakirjojen edustaja Jukka Heinäsuo, varalla
MTK-Varsinais-Suomen
nimeämä edustaja
Seutukunnallisten ohjelmatyöryhmien vastaavat:
Eteläinen seutukunta
Mikko Kärki varalla Päivi
Fallström
Kaakkoinen seutukunta
Hannu Karppila varalla Jukka
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Toiminnanjohtaja
Visa
Merikoski
järjestöagrologi 1992-1994,
vs.toiminnanjohtaja 1994-99
toiminnanjohtaja 1999 –
Järjestöagrologi
Päivi Fallström 2004Toimistosihteeri
Kaija Sämpi 1975-

Maaseudun Tukihenkilöverkosto
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 tukihenkilö on sairaanhoidonopettaja Leila Honkala Kangasalta.Tukihenkilöitä on 10. Vastaava tukihenkilöt koordinoivat tukihenkilötoimintaa maakunnassa ja opastavat varsinaisia tukihenkilöitä, joihin saa yhteyden heidän kauttaan. Tiedot löytyvät myös MELAn webbisivuilta.
Tukihenkilötoiminnan rahaliikenne ja kirjanpito hoidetaan MTK-Pirkanmaan tilinpidon yhteydessä.
Talous perustuu sadonkorjuun kiitospyhien kirkkokolehteihin. Toiminta sai kertomusvuonna kolehtilahjoitukset seuraavilta ev.lut. seurakunnilta Kangasala, Kangasala/Kuhmalahti, Kuru, Lempäälä ja Mouhijärvi, yhteensä 967,59 euroa. Lämmin kiitos lahjoittajille.

Kuva 20 Liitto järjesti yhdessä Metsähallituksen kanssa kaksi susitilaisuutta, kun väki ei sopinut yhteen tilaisuuteen. Kuva Kurun keskuskoululta , jonne osallistu lähes 300 kuulijaa. Susikannan kasvu herätti monissa suuttumista ja pelkoa.
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