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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN
KATSAUS

Kulunut vuosi 2015 jää historiaan EU-ajan maatalouden pahimpana kriisivuotena. Viljelijöiden hermoja raastoi ja toimeentuloa painoivat alas niin
säät, alhaiset tuottajahinnat kuin tukiaikataulujen
myöhäisyyskin.

lijöille S- ryhmän kampanjalla tullut. Kauppa kilpailuttaa teollisuuden verille ja tuottaja maksaa laskun.
Maaliskuussa 2016 julkistetut LUKE:n tilastot todistavat, että maatalouden yrittäjätulo pieneni vuonna
2015 40 % edellisvuoteen verrattuna.

Me viljelijät olemme tottuneet elämään ja tekemään
työtämme sen mukaan kuin sää sallii. Kesällä 2015
sekin oli vaikeaa. Ellei kylvöjä saanut tehdyksi ennen
äitienpäivää, niin viimeisiä kylvettiin vielä heinäkuun loppupuolella. Leimaavinta kuluneelle alku- ja
keskikesälle oli märkyys, viileys ja auringon puute.
Onneksi aurinkoinen ja lämmin elokuu korjasi tilannetta ja sato saatiin korjattua, määrältään ja laadultaan vaihtelevana.

EU:n uusi ohjelmakausi toi alkaessaan haasteita
myös maataloushallintoon ja varsinkin maksajavirasto Maville. Ohjelman sisältö muutti tukien maksuaikatauluja huomattavasti myöhemmäksi siitä mihin
oli totuttu. Jo tämä aiheutti tyhjän kassan kanssa toimiville maatiloille järjestelyjä. Lainojen lyhennyksiä
lykättiin, laskujen eräpäiviä siirrettiin, ja osa laskuista
jäi vaan maksamatta siihen asti, että rahaa tuli. Maville muodostui ongelmaksi rakentaa toimivia tietojärjestelmiä tukien maksatukseen. Tämä lisäsi painetta viljelijöiden pannussa, sillä rahaa ei enää ollut.
Onneksi ensimmäiset maksatukset tulivat ajallaan
lokakuun alussa. Jos tukirahat olisivat viivästyneet,
niin kuin pelko jo oli, olisi monella tilalla ollut edessä
tuotannon lopettaminen. Joillakin tiloilla jopa konkurssi, niin tiukalle tilojen talous vedettiin.

Tuottajahinnat laskivat kaikilla tuotannonaloilla
koko vuoden. Suurin syy löytyy maailmanpolitiikasta. Ukrainan kriisin mukanaan tuoma pakote- ja
vastapakotepolitiikka iskivät täydellä voimallaan
suomalaiseen elintarvikeketjuun kuluneena vuonna.
Elintarvikkeiden vienti Suomesta Venäjälle loppui
kokonaan. Siitä johtuen teollisuus joutui pudottamaan tuottajahintoja. Tämä on ymmärrettävää,
mutta ymmärrettävää ei missään tapauksessa ole se,
että suomalaiset viljelijät joutuvat maksamaan EU:n
yhteisen ulkopolitiikan laskun ilman, että se korvataan suomalaiselle maataloudelle realistisella tasolla.
Oman osansa maatilojen talousahdinkoon teki myös
päivittäistavarakauppa keskinäisellä hintakilpailullaan. S-ryhmä lanseerasi kevättalvella 2015 halpuutuskampanjan, joka lupasi kuluttajille pysyvästi
edullisia kotimaisia elintarvikkeita. Ja mikä tärkeintä,
tämä halpuutus luvattiin hoitaa kaupan omasta katteesta eikä tuottajan tilistä.

Talouden lisäksi hallinnon järjestelmien toimimattomuus kiristi talonpoikien hermoja. Miksi meiltä
vaaditaan kaikkien päivämäärien ja aikataulujen
noudattamista, mutta maksajavirasto saa muuttaa
maksupäivää ilman minkäänlaista sanktiota? Monen
emännän ja isännän jaksaminen työssään on vaikeaa kireän byrokratian takia. Normaali päivittäinen
työ on kuin kivirekeä vetäisi.
Kriisivuosi 2015 jättää varmasti jälkensä suomalaiseen maatalouteen ja maaseutuun. Moni asia ja toimintapa tulee muuttumaan, toivottavasti viljelijälähtöisesti ja viljelijöille positiiviseen suuntaan.

Halpuutusta on nyt eletty vuosi ja tulokset ovat tuottajan kannalta karut: yhtään euroa lisää ei ole vilje-
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1.1

YLEINEN TALOUDELLINEN
TILANNE

Suomen taloudellinen tilanne jatkui kertomusvuonna
2015 edelleen hyvin vaikeana. Suomen talouden kehitys on ollut vahvasti sidoksissa euroalueen kasvuun,
mutta vientivetoisena taloutena maamme on ollut korostetun riippuvainen myös muun maailmantalouden
tilanteesta ja erityisesti Venäjän markkinoista. Euroalueen ongelmat ovat jatkuneet jo useita vuosia. Kertomusvuonna euro hieman heikkeni, mutta edelleenkin
euron korkea arvo dollariin nähden haittasi euroalueen kilpailukykyä.
Suomessa oli keväällä 2015 eduskuntavaalit ja toukokuussa aloittanut pääministeri Juha Sipilän hallitus
asetti tavoitteekseen Suomen talouden alamäen pysäyttämisen ja kääntämisen nousuun. Hallitusohjelmaan
perustuen hallitus ryhtyi tekemään uudistuksia viidellä
painopistealueella. Näitä olivat: työllisyys- ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut
ja normien purku. Toimeenpanoa varten hallitus julkisti
26 kärkihanketta syyskuussa 2015.
Hallitusohjelman toimeenpano käynnistyi vauhdilla
loppuvuodesta 2015 ja työn alla olivat yhteiskuntasopimus, sote-uudistus, alue- ja keskushallinnon uudistus, menoleikkaukset, biotalouden kärkihankkeet, tuottavuuden parantaminen ja byrokratian purku. Monet
näistä toimista koskevat suoraan myös maa- ja metsätaloutta ja maaseutua.
Tuotanto kääntyi lievään nousuun Suomessa
Kertomusvuonna Suomen bruttokansantuotteen volyymi kääntyi kasvuun kolmen edeltävän taantumavuoden jälkeen. Vuosineljänneksistä kasvu oli suurinta
toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä ja koko ker-

tomusvuoden kasvuluvuksi tuli 0,5 prosenttia. Kasvua
syntyi lähinnä yksityisten palveluiden kasvusta. Myös
metsäteollisuus ja metalliteollisuus (pois lukien sähköja elektroniikka) kasvoivat kertomusvuonna. Alkutuotanto oli miinuksella.
Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote
oli kertomusvuonna 207 miljardia euroa. Kuluttajahintaindeksin 12 kuukauden muutokset olivat kertomusvuonna kaikkina kuukausina negatiivisia ja vuositasolla
kuluttajahintaindeksi laski 0,2 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Suomessa oli siis lievä deflaatiotilanne.
Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuoden 2015 aikana. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan
työttömyysaste kasvoi 9,4 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 prosenttia.
Kansantalouden tulot kääntyivät kasvuun
Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi kertomusvuonna nimellisesti 0,9 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 0,8 prosenttia. Kansantalouden omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,8 prosenttia.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi vuonna
2015 nimellisesti 1,2 prosenttia. Reaalisesti kasvua oli
1,0 prosenttia ja reaalitulot kääntyivät siten nousuun
kolmen miinusmerkkisen vuoden jälkeen. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti
1,0 prosenttia ja reaalisesti 0,6 prosenttia. Oikaistu tulo
sisältää myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja
järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset
palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi 0,8 prosenttia ja sosiaalietuudet 3,2 prosenttia. Kotitalouksien omaisuus- ja yrittäjätulot supistuivat 0,1 prosenttia.

MTK teki vaalityötä kevään eduskuntavaalien alla. MTK-Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja
Kauppakamari järjestivät yhdessä vaalipaneelin alueen kansanedustajaehdokkaille 10. Maaliskuuta.
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Velka kasvoi edelleen
Kertomusvuonna julkisyhteisöjen rahoitusasema eli
nettoluotonanto oli 5,7 miljardia euroa alijäämäinen,
kun alijäämä edellisenä vuonna oli 6,5 miljardia euroa.
Alijäämä oli 2,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Edellisenä vuonna luku oli 3,2 prosenttia. EU:n
vakaus- ja kasvusopimuksen kynnysarvo on 3,0 prosenttia, jonka alla valtion tulisi pysyä.
Julkisen talouden osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 20,7
prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 20,8 prosenttia. Bruttokansantuote koostuu yksityisen ja julkisen
sektorin tuottamasta arvonlisäyksestä. Julkisten kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi
58,3 prosenttiin. Kertomusvuonna kyseinen suhdeluku
oli useaan otteeseen esillä julkisuudessa, kun sitä käytettiin osin virheellisesti kuvaamaan julkisen sektorin

1.2

MAATALOUSTUOTANTO
SUOMESSA

MTK-Etelä-Pohjanmaan vuosikertomuksissa on aikaisempina vuosina esitetty varsin kattavasti tuotantoa,
hintoja, markkinoita ja taloutta koskevia tilastotietoja.
Liiton uuden viestintäsuunnitelman mukaisesti vuosikertomusta on nyt kevennetty ja tilastotietojen määrää
on vähennetty.
Maa- ja metsätalousministeriön alaiset kolme sektoritutkimuslaitosta (metsäntutkimuslaitos METLA, maaja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) yhdistyvät vuoden
2015 alusta Luonnonvarakeskukseksi (Luke). Samalla
maataloustilastojen tuotantoa uudistettiin. Maataloutta koskevia tilastotietoja löytyy Luken internet-sivuilta
(http://stat.luke.fi/). Maataloutta koskevia tilastotietoja
julkaiset lisäksi mm. Tilastokeskus (http://www.stat.fi/)
ja Maanmittauslaitos (www.maanmittauslaitos.fi).
Sääolot ja kasvukausi

roolia Suomen taloustilanteessa. Veroaste eli verojen ja
veronluonteisten maksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 44,5 prosenttia. Veroaste kasvoi
0,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
Vaihtotase kääntyi ylijäämäiseksi
Kertomusvuonna Suomen vaihtotase oli 0,3 miljardia
euroa ylijäämäinen neljän alijäämäisen vuoden jälkeen.
Tavarakauppa oli 2,5 miljardia euroa ylijäämäinen,
kun myös tuonti arvotetaan fob-hintaan (vientimaan
rajalla). Sen sijaan palveluiden ulkomaankaupan tase
oli 1,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ulkomailta saatiin 1,3 miljardia euroa enemmän omaisuustuloja kuin
sinne maksettiin omaisuusmenoja.
(Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Valtiovarainministeriö ja Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos sekä
kertomusvuoden lehtiartikkelit)

tiin hyvissä olosuhteissa, mutta toukokuussa alkaneiden
runsaiden sateiden ja peltojen märkyyden vuoksi kylvöt
venyivät pitkälle kesäkuun puolelle. Kesäkuussa MTK
ja viranomaiset hakivat tulkintoja siihen, mitä voi tehdä ja miten viljelijän pitää toimia, jos kylvöjä ei saada
tehtyä kesäkuun loppuun mennessä.
Alkukesän sää jatkui kylmänä ja sateisena. Kasvukauden tilannetta kuvastaa hyvin kesäkuun puolivälin havainto Lapualta: samaan aikaan tehtiin vielä viljojen
kevätkylvöjä, ruiskutettiin oraita, korjattiin säilörehua,
rapsi kukki ja ruis tuli tähkälle.
Sateisen ja kylmän toukokuun, kesäkuun ja heinäkuun
jälkeen elokuussa säät alkoivat lämmetä, mutta kasvukausi oli siinä vaiheessa noin 2-3 viikkoa normaalista
myöhässä. Hitaasti kertyvän lämpösumman vuoksi monilla viljalajikkeilla kasvupäiviä kylvöstä korjuupäivään
tarvittiin yli 20 päivää edellisvuotta enemmän. Kasvukautta kuvaavat hyvin oheiset Ylistaron koeaseman tehoisan lämpösumman ja sademäärän kertymäkäyrät:

Kertomusvuosi 2015 jää historiaan sääolosuhteiltaan
vaikeana vuotena. Aivan ensimmäiset kevätkylvöt teh-

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan terminen kasvukausi alkoi Etelä-Pohjanmaalla 7.4. ja päättyi
4.10.2015.
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Sadonkorjuu
Nurmisadon korjuu kesäkuussa ja heinä-elokuussa
kärsi kylmästä ja sateisesta säästä. Paikoin pellot olivat
myös niin märkiä, että se vaikeutti jopa laiduntamista.
Kylmän ja sateisen kesän jälkeen viljojen sadonkorjuun
pelasti loppukesän ja alkusyksyn lämmin ja tuulinen sää.
Puinnit alkoivat noin 2 viikkoa normaalista myöhässä ja
jatkuivat käytännössä vielä pitkälle lokakuun puolelle.

mukaan noin 3,7 miljardia kiloa. Tämä oli pienin sato
kolmeen vuoteen. Kotimaan viljan kulutus on noin 3,2
miljardia kiloa, joten sadosta riittää kuitenkin vientiin
noin 500 miljoonaa kiloa. Ruissato kattaa ensimmäisen
kerran viiteentoista vuoteen kotimaisen kulutuksen. Kokonaisuutena kertomusvuoden vilja- ja nurmikasvien
sadon määrää voi vaikeista sääolosuhteista huolimatta
pitää kohtalaisena. Sadon laadussa oli kuitenkin toivomisen varaa. Vehnäsadosta vain 18 % täytti leivontalaadun kriteerit.
Hehtaarisadot vaihtelivat tilakohtaisesti sääolosuhteista
riippuen varsin paljon. Koko maassa vehnän ja kauran
sekä säilörehun hehtaarisadot olivat suunnilleen kahden edellisen vuoden tasolla, mutta ohralla selvästi
alemmat. Etelä-Pohjanmaalla satotilastojen mukaan
vehnän, ohran, kauran, öljykasvien ja säilörehun hehtaarisadot olivat kertomusvuonna hieman paremmat
kuin vuonna 2014.
Kotieläintuotanto

Vuosi 2015 jäi viljelijäväen mieliin poikkeuksellisen
märkänä. Kuva: Janne Autio

Viljelyala
Kertomusvuonna vilja-ala vähentyi noin 5 % edellisvuodesta. Viljalla oli noin puolet peltoalasta eli noin 1,14
miljoonaa hehtaaria. Suurelta osin ympäristötukijärjestelmän muutoksista johtuen kesantojen ja erilaisten
luonnonhoitopeltojen määrä kasvoi noin 10 % ja oli
yhteensä noin 270 000 hehtaaria. Öljykasvien viljelyala
palasi vuoden 2013 tasolle ja rukiin viljelyala oli suurin
sitten vuoden 2007.
Sadot ja laatu
Kertomusvuoden 2015 viljasato oli Luken tilastojen

Kertomusvuonna maidontuotanto kasvoi noin 1,6 %
ja oli 2 325 miljoonaa litraa. Maidontuotanto kasvoi
kolmatta vuotta peräkkäin. AB- tukialueen maidontuotanto lisääntyi 2,0 %. C-alueella kasvu oli hieman maltillisempaa (+1,5 %). Vuonna 2015 maitomäärä ylitti
C-alueella noin 7 % pohjoisen tukirajoitteen. Maidontuotannosta luovuttiin samaa tahtia kuin kahtena edellisvuonna. Tuottajien määrä laski vuoden lopulla 7 893
tilaan, vähennystä oli 5,7 % edellisvuodesta. Maitotiloilla on nyt keskimäärin 36 lypsylehmää.
Naudanlihan tuotanto kasvoi neljä prosenttia ja oli
vajaat 86 miljoonaa kiloa. Keskimääräiset ruhopainot
nousivat edellisvuodesta. Sonnin keskimääräinen ruhopaino oli 346 kiloa, hiehon 245 kiloa ja lehmän 284
kiloa. Sianlihan tuotanto kasvoi runsaat 3 prosenttia ja
oli 192 miljoonaa kiloa. Lihasian keskimääräinen ruhopaino kohosi parilla kilolla reiluun 90 kiloon. Siipikarjan tuotanto kasvoi kuudetta vuotta peräkkäin. Nyt

Kauhajoella 18.–19.9. järjestetyt Kynnön SM-kisat miteltiin vuodelle 2015 tyypillisissä keleissä. Mestarikyntäjien työn jälki oli sateesta huolimatta upeaa.
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prosenttia edellisvuotta korkeampi (133 euroa). Rukiin
keskimääräinen tuottajahinta jatkoi laskuaan loppuvuoteen, mutta alkoi sitten nousta. Rukiin tuottajahinta oli
keskimäärin 175 euroa/tn, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta alhaisempi.
Maitotuotteiden kulutus kasvoi kertomusvuonna runsaat yhden prosentin ja lihan kulutus reilut kolme prosenttia. Eniten kasvoi broilerin kulutus. Kananmunien
kulutus nousi kuusi prosenttia.
(Lähteet: Luke, Tilastokeskus, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy ja Ilmatieteen laitos).
Maatalouden tulo- ja kannattavuuskehitys

Siianlihan keskimääräinen tuottajahinta jatkoi laskuaan vuoden 2105 aikana

kasvu oli kolme prosenttia ja tuotanto oli 117 miljoonaa kiloa. Kasvua oli sekä broilerin- että kalkkunanlihan tuotannossa.
Maataloustuotteiden markkinat ja hinnat
Maidon ja lihan tuottajahinnat laskivat vuonna 2015
edellisvuoteen verrattuna. Viljan tuottajahintojen lasku sen sijaan pysähtyi ja kananmunien sekä perunan
tuottajahinnoissa oli nousua.
Meijerit maksoivat maidontuottajille vuonna 2015 keskimäärin 38 senttiä litralta. Luku ei sisällä jälkitiliä eikä
maidon tuotantotukea. Hinta laski edellisvuodesta reilun kuusi senttiä litralta (-14 %). Meijerit toimivat puskurina tuottajan ja markkinoiden välillä, sillä maitotuotteiden markkinahinta olisi suoraan vaikuttaessaan
pudottanut tuottajahintaa enemmän.
Naudan-, sian- ja siipikarjanlihan keskimääräiset tuottajahinnat jatkoivat vuonna 2015 toista vuotta laskuaan. Myös lampaanlihan keskimääräinen tuottajahinta
kääntyi laskuun. Keskimäärin naudanlihan tuottajahinta
alentui noin 4 prosenttia ja sianlihan noin 8 prosenttia.
Sonnista maksettiin keskimäärin 3,36 e/kg ja kaikesta
naudasta keskimäärin noin 2,90 e/kg.
Lihasian hinta oli 1,48 e/kg, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Siipikarjan liha laski noin 7 prosenttia ja oli 1,36 e/kg. Kananmunien hintataso nousi kaksi
prosentti edellisvuodesta. A-luokan kananmunien keskimääräinen tuottajahinta vuonna 2015 oli 1,07 e/kg.
Viljojen tuottajahinnat kääntyivät hieman nousuun kertomusvuoden 2016 aikana, viljalajista riippuen hieman
eri aikaan vuodesta. Keskimäärin vuonna 2015 maksettiin tuottajille peruslaatuisesta leipävehnästä 167 euroa ja rehuvehnästä 138 euroa tonnilta. Mallasohran
keskimääräinen perushinta oli 159 ja rehuohran 137
e/tn. Mallasohran hinta oli edellisvuoden tasolla ja rehuohran hinta kolme prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Kauran keskimääräinen hinta oli viisi

Luonnonvarakeskuksen alustava ennuste maatilojen
vuoden 2015 tuloksista kertoi maatilojen yrittäjätulon
pienenevän 40 prosenttia edellisvuodesta. Tulokset perustuvat kannattavuuskirjanpitotilojen tietoihin.
Yrittäjätuloksi jää vuonna 2015 ennusteen mukaan
enää 9 700 euroa tilaa kohti. Yrittäjätulo kattaa ainoastaan viidenneksen tavoitteena olevasta korvauksesta
viljelijäperheen työlle ja omalle pääomalle.
Maitotiloilla yrittäjätulo puolittui edellisvuoteen verrattuna ja oli 21 600 euroa. Kannattavuuskerroin putosi ennusteen mukaan 0,6:sta noin 0,3:een. Naudanlihantuotannon kannattavuus heikkeni jo toisena perättäisenä vuotena tuottajahinnan alamäen ja korkeiden
tuotantokustannusten seurauksena. Naudanlihatiloilla
yrittäjätulo pieneni vuoden 2015 ennusteen mukaan
noin 35 prosenttia 12 400 euroon tilaa kohti ja kannattavuuskerroin jäi 0,23:een.
Sikatalouden kannattavuuskerroin romahti vuoden
2015 ennusteen mukaan lähelle nollaa kustannusten
kasvun ja tuottajahinnan alentumisen vuoksi. Yrittäjätuloa jäi vain reilut 3 000 euroa yritystä kohti.
Viljanviljelyssä kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan erittäin huonoja. Yrittäjätuloa jäi kumpanakin vuotena vain pari tuhatta euroa ja kannattavuuskerroin jäi lähelle nollaa.
Luonnonvarakeskuksen tuottamat maatalouden tulosennusteet vuodelle 2015 pohjautuvat Luken keräämään maatalouden kannattavuuskirjanpidon aineistoon. Ennusteissa on otettu huomioon päätuotteiden
hintamuutokset ja tärkeimpien tuotantopanosten hintamuutokset sekä karkealla tasolla maataloustukien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Tilakohtaiset tulokset
on painotettu kuvaamaan 36 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Viimeisimmät päivitykset ennusteeseen voi tarkistaa Luken
Taloustohtori-verkkosivustossa osoitteessa
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori
Lähde: Luke
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2. MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄPOHJANMAAN LIITTO 2015
2.1 TOIMIALUE
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liiton toimialue
käsittää perinteisen suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan,
jonka alueella toimii 32 maataloustuottajain yhdistystä.

2.2 JÄSENET
1. Kunniajäsenet
Martta Ahonen
emäntä
Antti Franssila
agrologi
Reino Penttilä
maanviljelysneuvos
Simo Vaismaa
toiminnanjohtaja

Evijärvi
Alajärvi
Nurmo
Isokyrö

2. Maataloustuottajain yhdistykset (32)
Maataloustuottajain Alahärmän, Alajärven, Alavuden,
Evijärven, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Jalasjärven,
Jurvan, Karijoen, Kauhajoen, Kauhavan, Kortesjärven, Kuortaneen, Kurikan, Laihian, Lappajärven, Lapuan, Kristiinan, Lehtimäen, Nurmon, Peräseinäjoen,
Seinäjoen, Soinin, Teuvan, Tiistenjoen, Töysän, Vimpelin, Vähänkyrön, Ylihärmän, Ylistaron ja Ähtärin
yhdistykset.
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3. Manttaalikunnat (26)
Alahärmän, Alajärven, Alavuden, Evijärven, Isojoen,
Isonkyrön, Jalasjärven, Jurvan, Karijoen, Kauhajoen,
Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan, Laihian, Lappajärven, Lapuan, Lehtimäen, Nurmon, Peräseinäjoen,
Teuvan, Töysän, Vimpelin, Vähänkyrön, Ylihärmän,
Ylistaron ja Ähtärin manttaalikunnat.
4. Osuusmeijerit (2)
Evijärven ja Härmän Seudun Osuusmeijerit.
5. Osuuskunnat (2)
Itikka Osuuskunta ja Osuuskunta Maitosuomi
6. Muut yhteisöjäsenet (2)
Evijärven Peruna Oy ja LähiTapiola

2.3

HALLINTO, EDUSTAJAT JA
TOIMIHENKILÖT

1. Johtokunta
		
Tehtävässä
		
vuodesta
Puheenjohtaja: Johanna Kankaanpää, Ähtäri 2006
(johtok. 2000)
Varapuheenjohtaja: Harri Takala, Yihärmä
2011
(johtok. 2007)
Jäsenet:
Kai Kytölä, Jalasjärvi		
Sami Yli-Rahnasto, Kauhajoki
Timo Kankaanpää, Ilmajoki
Veli-Pekka Aila, Ylistaro 		
Jyrki Malm, Karijoki		
Marja-Leena Laakso, Vimpeli
Janne Autio, Kortesjärvi 		

2008
2000
2008
2012
2007
2007
2014

2. Maitovaliokunta
Puheenjohtaja: Kai Kytölä
Jäsenet: Juha Vuorela, Jarmo Tohni, Jari Laukkonen,
Marianne Hanhimäki,
Mervi Piispanen, Jyrki Malm, Juhani Pitkäranta
Asiantuntijat: Juha Kantoniemi ja Antti Tukeva/Reima Luomala
Sihteeri: Yrjö Ojaniemi
3. Lihavaliokunta
Puheenjohtaja Sami Yli-Rahnasto
Jäsenet: Tero Ojala, Esa Kaarto, Mikko Yliluoma, Janne Autio, Pasi Pärnänen, Mauno Ylinen
Asiantuntijat: sikakerho: Tero Ojala, nautakerho:
Heikki Vehkaoja, lammaskerho: Juha Annala, broilerasiantuntija: Juha Kiviniemi
Sihteeri: Ari Perälä
4. Hyvinvointivaliokunta
Puheenjohtaja: Marja-Leena Laakso
Jäsenet: Arja Nokso, Asko Ojala, Iira Sulkava, Marja
Aurala, Jaana Tuhkasaari
Sihteeri: Miia Mannila (Karoliina Streefkerk)
5. Maaseutunuorten valiokunta
Puheenjohtaja: Reetta Valkama
Varapuheenjohtaja: Jussi Knuuttila
Jäsenet: Petter Sandelin, Terhi Tohni, Harri Sippola,
Ville Lammi, Marko Peräsaari, Aleksi Keisala
Johtokunnan edustaja: Janne Autio
MTK:n Maas.nuoret: Antti Yli-Hynnilä
Sihteerit: Hanna Helander ja Miia Mannila (Karoliina
Streefkerk ja Kaisa Pihlaja)
6. Kuluttajatyöryhmä
Puheenjohtaja: Tommi Laine
Jäsenet: Milla Mattila, Liisa Vuorela, Kati Kohtakangas,
Mari Lahti, Marja-Leena Laakso, Janne Autio, Jenna
Syrjälä, Vuokko Yli-Kesäniemi
Sihteerit: Hanna Helander ja Seija Vierula (Kaisa
Pihlaja)

7. Maaseutuyrittäjävaliokunta
Puheenjohtaja: Arto Huhtala
Jäsenet: Johanna Kankaanpää, Juho Anttikoski, Ari
Hyvölä, Jari Kamunen
Veli-Matti Koskela, Hannu Uitto
Sihteeri: Ari Perälä
8. Kasvintuotantovaliokunta
Puheenjohtaja: Harri Takala
Jäsenet: Esa Similä, Seppo Kivijärvi, Kari Vaismaa,
Jussi Kangas, Veli-Pekka Aila, Timo Kankaanpää, Jussi
Hantula, Veli Yli-Hannula
Asiantuntija: Henri Honkala
Sihteeri: Ari Perälä
9. Työvaliokunta
Puheenjohtaja: Johanna Kankaanpää
Varapuheenjohtaja: Harri Takala
Jäsenet: Kai Kytölä, Timo Kankaanpää
Sihteeri: Yrjö Ojaniemi
10. Metsävaliokunta
Puheenjohtaja: Lasse Heikkilä
Varapuheenjohtaja: Johanna Kankaanpää
Jäsenet: Veli-Pekka Aila, Janne Autio, Jyrki Malm, Jari
Lehtinen, Risto Koivula, Jarmo Lahdenmaa,
Asiantuntija: Yrjö Ojaniemi
Sihteeri: Markus Peltola
11. Pohjanmaan ympäristö- ja maapoliittinen
valiokunta
Puheenjohtaja: Jari Laukkonen
Varapuheenjohtaja: Vesa Paavola
Jäsenet: Heimo Pirttimäki, Jan Slotte, Martin Jakas
Asiantuntija: Lauri Pakka
Sihteeri: Markus Peltola
12. Edustajat
MTK:n valtuuskunta

varalla

			

Jari Laukkonen, Kortesjärvi
Suvi Rantala-Sarjeant,
Lapua
Hannu Uitto, Laihia
Kati Kohtakangas, Isojoki
Arto Huhtala, Jalasjärvi
Tero Ojala, Ilmajoki
Johanna Kankaanpää,
Ähtäri, puheenjohtaja
Hannu Sippola, Kauhava
Mervi Piispanen, Kauhajoki
Jaakko Ranto, Ilmajoki
Terho Mäkelä, Alajärvi
Antti Yli-Hynnilä, Kuortane
Marko Kriikkula, Kurikka
Harri Takala, Ylihärmä,
varapuheenjohtaja
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MTK:n johtokunta,
II Puheenjohtaja
MTK:n Säätiön
hallintoneuvosto

Mauno Ylinen, Alahärmä
Yrjö Ojaniemi, Lapua

MTK:n valiokunnat
peruna		
Timo Hautaviita, Karijoki
- tärkkelysperunajaosto
Evijärven Peruna Vesa Savola, Lappajärvi
Lapuan Peruna Ilpo Ulvinen, Lapua
vilja		
Harri Takala, Ylihärmä
- kylvösiemenjaosto
Seppo Kivijärvi, Evijärvi
- mallasohrajaosto
Esa Similä, Laihia
- öljykasvijaosto
Kari Vaismaa, Isokyrö
sokerijuurikas
Jussi Hantula, Seinäjoki
tuotantotalous
Arto Huhtala, Jalasjärvi
vero		
Hannu Uitto, Laihia
maaseutuyrittäjä
Jari Kamunen, Kuortane
kananmuna		
Pasi Pärnänen, Peräseinäjoki
liha
- Atrian edustaja
Esa Kaarto, Vähäkyrö
- johtokunnan edustaja Mauno Ylinen, Alahärmä
- sikajaosto 		
Tero Ojala, Ilmajoki
- siipikarjalihajaosto
Atrian edustaja
Petter Sandelin, Nurmo
Atrian edustaja
Juha Kiviniemi, Jalasjärvi
Atrian edustaja
Anssi Saunamäki, Ilmajoki
Länsi-Kalkkunan
edustaja		
Heikki Asuinmaa, Kortesjärvi
Suomen Broileryhdistys		
Suvi Rantala-Sarjeant, Lapua
hyvinvointi		
Miia Mannila, Ilmajoki
		
(Karoliina Streefkerk)
ympäristö- ja maapoliittinen 		
Jari Laukkonen, Kortesjärvi
maaseutunuorten
Antti Yli-Hynnilä, Kuortane
Maanomistajien 		
Arviointikeskus Oy
yhtiökokousedustaja
Yrjö Ojaniemi, Lapua
varalla		
Timo Kankaanpää, Ilmajoki
Lakeudentorni Oy
yhtiökokousedustaja
varalla		

Yrjö Ojaniemi, Lapua
Ari Perälä, Lapua

Apetit / Lännen Tehtaat Oyj
yhtiökokousedustaja
Ari Perälä, Lapua
varalla		
Jussi Hantula, Seinäjoki
Ilkka-Yhtymä Oyj
yhtiökokousedustaja
varalla		

Ari Perälä, Lapua
Yrjö Ojaniemi, Lapua

Atria Oyj		
yhtiökokousedustaja
varalla		

Johanna Kankaanpää, Ähtäri
Kai Kytölä, Jalasjärvi

Raisio Oyj
yhtiökokousedustaja
varalla		

Johanna Kankaanpää, Ähtäri
Harri Takala, Ylihärmä
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Anvia Oyj
yhtiökokousedustaja
varalla		

Ari Perälä, Lapua
Yrjö Ojaniemi, Lapua

E-P:n Elinkeinotalo Oy
yhtiökokousedustaja
Yrjö Ojaniemi, Lapua
varalla		
Ari Perälä, Lapua
Hirvenkaatolupien neuvottelukunta
		
Timo Kankaanpää, Ilmajoki
		
Ari Perälä, Lapua
Muut mahdolliset
varalla		

Yrjö Ojaniemi, Lapua
Ari Perälä, Lapua

Alueellinen Riistaneuvosto
		
Timo Kankaanpää, Ilmajoki
Sokerijuurikasneuvottelukunta
varalla 		

Alasaari Kari, Lapua
Kortesmäki Jaakko, Seinäjoki

Pohjanmaan alueen
Ympäristö- ja maapoliittinen
valiokunta 		
Jari Laukkonen, Kortesjärvi
13. Tilintarkastajat
- KHT Tatu Huhtala, Ernst&Young Oy
- KHT Marja Huhtala, Ernst&Young Oy
varalla
- Tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy
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16
55
60
26
31
34
16
44
20
9
48
13
14
49
24
17
13
46
5
23
13
25
6
32
46
17
37
17
17
16
18
25
832

70
77
101
27
93
46
85
76
41
14
82
36
37
54
50
85
35
121
10
21
39
46
11
36
55
34
49
22
47
32
66
50
1648

65
56
72
31
82
34
63
65
26
20
86
43
55
44
56
87
21
100
19
23
34
44
9
17
35
35
28
11
33
21
76
23
1414

45
30
35
16
72
24
48
82
18
16
80
27
30
38
43
43
20
80
13
13
23
32
10
12
44
21
19
22
19
29
52
10
1066

10
5
16
3
26
8
12
22
7
7
27
8
6
5
10
11
8
16
0
0
3
9
4
2
10
4
5
5
8
3
6
7
273

Tilalukumäärät
Peltoa
0,01-9,99 10-24,99 25-49,99 50-99,99 100-149,99
5
2
3
5
12
2
6
12
7
4
12
6
5
3
7
4
1
7
0
5
6
5
3
0
7
4
3
2
5
4
9
2
158

150->
57
50
49
40
113
40
41
78
48
49
94
34
22
84
43
132
56
101
2
25
44
44
12
21
49
56
15
12
17
26
50
52
1556

Metsätilat
268
275
336
148
429
188
271
379
167
119
429
167
169
277
233
379
154
471
49
110
162
205
55
120
246
171
156
91
146
131
277
169
6947

286
534
287
339
341
481
155
409
448
737
190
325
281
386
400
636
169
233
125
186
432
652
174
198
178
433
296
411
247
290
381
598
162
298
484
821
52
44
115
163
166
251
209
237
59
100
122
195
252
358
183
286
158
190
97
106
153
145
135
213
288
554
177
253
7202 11062

jäseniä
2014

-20
-89
-57
2
-4
-10
-4
-88
-12
-5
-52
-14
-6
-81
-28
-40
-4
-52
-3
-4
-9
-4
0
-22
-24
-13
-10
-2
-7
-53
-5
-15
-735

jäseniä Muutos
2015 ed. vuod.

7
847
827
19
734
645
11
890
833
12
574
576
30 1219
1215
4
529
519
10
681
677
23 1147
1059
5
419
407
9
325
320
35 1171
1119
19
405
391
5
622
616
20
808
727
13
578
550
8 1027
987
7
471
467
19 1376
1324
13
112
109
7
289
285
9
435
426
4
454
450
23
182
182
7
346
324
630
20
654
1
483
470
4
362
352
13
218
216
3
308
301
4
405
352
18
865
860
3
448
433
385 19384 18649

Muita
Tiloja Vastuuhenkilöt PerheenYhteensä
yhteensä jäseniä henkilöj.

Puhtaat metsätilat on eritelty omana ryhmänään. Ryhmässä muut henkilöjäsenet on mukana muiden henkilöjäsenten lisäksi yhdistysten
kunnia-, opiskelija- ja yhteisöjäsenet. Vuonna 2015 E-P:n ELY:n alueella oli tukia hakeneita aktiivitiloja 5941 kpl.

ALAHÄRMÄN YHDISTYS
ALAJÄRVEN YHDISTYS
ALAVUDEN YHDISTYS
EVIJÄRVEN YHDISTYS
ILMAJOEN YHDISTYS
ISOJOEN YHDISTYS
ISONKYRÖN YHDISTYS
JALASJÄRVEN YHDISTYS
JURVAN YHDISTYS
KARIJOEN YHDISTYS
KAUHAJOEN YHDISTYS
KAUHAVAN YHDISTYS
KORTESJÄRVEN YHDISTYS
KUORTANEEN YHDISTYS
KURIKAN YHDISTYS
LAIHIAN YHDISTYS
LAPPAJÄRVEN YHDISTYS
LAPUAN YHDISTYS
KRISTIINAN YHDISTYS
LEHTIMÄEN YHDISTYS
NURMON YHDISTYS
PERÄSEINÄJOEN YHDISTYS
SEINÄJOEN YHDISTYS
SOININ YHDISTYS
TEUVAN YHDISTYS
TIISTENJOEN YHDISTYS
TÖYSÄN YHDISTYS
VIMPELIN YHDISTYS
VÄHÄNKYRÖN YHDISTYS
YLIHÄRMÄN YHDISTYS
YLISTARON YHDISTYS
ÄHTÄRIN YHDISTYS
Yhteensä

Yhdistys

MTK Jäsenrekisteri
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3.1 YLEISTÄ
Vuosi 2015 oli liiton 98. toimintavuosi. Kertomusvuoden kuluessa tapahtui paljon sekä maatalouspolitiikassa
että muillakin MTK:n jäsenkunnan kannalta keskeisillä
sektoreilla. Tärkeitä vuoden 2015 edunvalvonta-asioita
olivat kevään eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelman
sisältöön vaikuttaminen, maatalouden markkinakriisiin
liittyvät kysymykset ja ohjelmakauden maatalouspolitiikan toimeenpano.
Seuraavissa kohdissa kuvataan hieman tarkemmin
kertomusvuoden aikana esillä olleita edunvalvontakysymyksiä ja selvitetään niiden taustoja. Tuottajaliiton
toimintaa, kokouksia, lausuntoja ja muita aktiviteetteja
edunvalvontatyössä ja järjestötyössä selvitetään tarkemmin vuosikertomuksen kohdissa 3.2–3.5. Liitto esittää
parhaat kiitokset kaikille järjestön jäsenille ja viljelijöiden
hyväksi työtä tehneille luottamushenkilöille.
Eduskuntavaalit
MTK-Etelä-Pohjanmaa osallistui tuottajajärjestön eduskuntavaalikampanjaan monella eri tavoin. Liiton johtokunta tapasi Vaasan vaalipiirin kaikkien keskeisten puolueiden (piirien/piiritoimistojen) edustajia syksyn 2014
ja kevään 2015 aikana. Liitto osallistui MTK:n vaaliohjelman ja hallitusohjelmatavoitteiden muodostamiseen.
Kertomusvuoden maaliskuussa liitto järjesti vaalipaneelin yhdessä EP:n yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa.
Tuottajajärjestön eduskuntavaalikampanjaa käytin
teemalla ”Nostetaan Suomi suosta”. MTK:n ohjelma
koostui kymmenestä kohdasta, joista kolme keskeisintä
teemaa olivat: normitulvasta eroon, biotalouteen työpaikkoja ja Suomi energiaomavaraiseksi. Nämä teemat
näkyivät kertomusvuonna vahvasti liiton ja koko tuottajajärjestön toiminnassa myös vaalien jälkeen.
Eduskuntavaalien äänestyspäivän jälkeisellä viikolla liiton johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt kävivät
onnittelukäynneillä vastavalittujen kansanedustajien
luona. Onnittelukäynneillä myös keskusteltiin tulevan
eduskunnan haasteista ja hallitusohjelman tavoitteista.
Liitto informoi syksyn mittaan aina tarvittaessa kansanedustajia ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä.
Järjestön onnistunut vaikuttaminen näkyi syntyneessä hallitusohjelmassa, mihin saatiin mukaan lukuisia
MTK:n jäsenille tärkeitä kirjauksia.
Hallitusohjelma ja hallituksen kärkihankkeet
Vaalien jälkeen nimettiin uusi hallitus tehtäväänsä toukokuussa 2016. Pääministeri Juha Sipilän johtaman
hallituksen muodostivat keskustan, kokoomuksen ja
perussuomalaisten 14 ministeriä. Uuteen hallitusohjelmaan kirjattiin useita maataloudelle ja maaseudulle
tärkeitä asioita. Tärkeimpiä olivat biotalouden vauhdittaminen ja säätelyn purkaminen. Toisaalta valtiontalouden säästöpaineet kohdistuivat myös tuottajajärjestön
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jäseniin, eivätkä hallituksen budjettilinjaukset antaneet
juurikaan mahdollisuuksia uusille maaseudun elinkeinojen tukitoimille.
Syksyllä 2015 hallitus julkaisi kärkihankelistauksen.
Tuottajajärjestön näkökulmasta keskeisimmät kärkihankkeet koskivat biotalouden edistämistä sekä byrokratian purkua. Hallituksen kärkihankkeiden toteuttaminen alkoi kertomusvuoden syksyllä. Biotalouden
kärkihankkeiden tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Hallitus haluaa vauhdittaa kestävillä ratkaisuilla vientiä ja työllisyyttä sekä
lisätä omavaraisuutta.
Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kokonaisuuden kärkihankkeet ovat nimeltään:
1. Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan
kustannustehokkaasti
2. Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä
3. Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon
4. Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun
5. Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin.

Kärkihankkeen 4 kautta hallitus päätti ohjata Maatilatalouden kehittämisrahastoon 90 miljoonaa euroa.
Hallitus katsoi rahan toimivan ”siemenrahana, joka
varmistaa maatalousyrittäjien investointipäätökset”.
Päätöksessä todettiin, että maataloudessa investoinnit sijoittuvat useimmista muista toimialoista poiketen
haja-asutusalueille, mikä vahvistaa alueellisesti tasapainoista kehitystä.
Korjausvelkaraha
Hallituksen kärkihankkeisiin kuului myös teiden ja väylien korjausvelan vähentäminen. Kertomusvuonna järjestön kaikilla tasoilla kerättiin tietoa tärkeimmistä korjaustarpeista ja tehtiin esitykset liikenneviranomaisille.
MTK-Etelä-Pohjanmaa pyysi tuottajayhdistyksiä kokoamaan esityksiä alueemme keskeisimmistä perusparannuskohteista (esimerkiksi alemman asteen tiet ja painorajoitetut sillat). Esityksiä toivottiin kohteista, jotka
ovat maatalouden kuljetusten kannalta ongelmallisimmat (esimerkiksi maitoautot jumissa kelirikossa). Vastaavasti alueen metsänhoitoyhdistykset keräsivät tietoa
erityisesti puukuljetusten kannalta tärkeistä perusparannuskohteista. Saatuja ehdotuksia vietiin eteenpäin
kertomusvuoden lopulla ja Liikenneministeriö julkaisi esitysten pohjalta ensimmäiset toimenpideohjelmat
vuoden 2016 helmikuussa.
Byrokratian purku käyntiin
Kertomusvuosi 2015 oli käytännössä EU:n uuden ohjelmakauden ensimmäinen vuosi. EU:n ohjelmakausi
ja budjettiraami koskevat vuosia 2014–2020. Uudistuksen valmistelu kesti kuitenkin niin kauan, että käytännössä uudet pelisäännöt astuivat voimaan vasta
vuoden 2015 aikana. Maanviljelijöille oli erittäin suuri
pettymys (mutta tuskin yllätys), että uudistus lisäsi jälleen kerran maatalouden byrokratiaa; yksityiskohtaisia
määräyksiä, papereiden täyttöä, valvontaa ja sanktioita. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että EU-parlamentti,
huippukokoukset, ministerineuvostot, EU:n jäsenvaltiot
ja Euroopan viljelijäjärjestöt kaikki yhdessä pitivät yksinkertaistamista ja byrokratian purkua yhtenä uudistuksen tavoitteena.
EU-tasolla maatalouskomissaari käynnisti kertomusvuoden aikana yksinkertaistamiseen tähtäävän prosessin. Tästä huolimatta EU:n komissio teki lukuisia
toimenpanoon liittyviä päätöksiä, jotka entisestään
monimutkaistavat järjestelmää ja lisäävät viljelijän hallinnollista taakkaa. Tästä esimerkkinä ovat pysyvien
nurmien tulkinta, viherryttämisen toimeenpano-ohjeet
ja täydentävien ehtojen kiristyminen. EU-tason byrokratian purkamisessa ei siis päästy edes alkuun vaan
pikemminkin päinvastoin.
Kansallisella tasolla byrokratian purkamiseen liittyvät
toimet käynnistyivät hallitusohjelman mukaisesti syksyn 2015 aikana. Byrokratiaa koskevassa hallituksen
kärkihankkeessa tavoitteet ovat seuraavat:
1 Perataan ja puretaan turhat säännökset
2 Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit
3 Minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset
4 Perustetaan lainsäädännön arviointilautakunta

Kertomusvuoden aikana MTK-Etelä-Pohjanmaa keräsi alueen tuottajayhdistyksiltä ja viljelijöiltä ehdotuksia byrokratian purkamiseen. Alkuvuodesta tuoreessa
muistissa oli myös Seinäjoella syksyllä 2014 järjestetty
”Stop byrokratialle – Viljelijäkuuleminen”. Liitto toimitti alueelta kerättyjä ehdotuksia edelleen Keskusliitolle.
Ehdotuksissa esitettiin esimerkiksi seuraavaa:
- Lopetetaan täydentävät ehdot. Ne ovat yksi eniten byrokratiaa aiheuttavista tekijöistä. Kun olemassa olevaa
lainsäädäntöä on kytketty tukijärjestelmään, on syntynyt turhaa raportointia, pikkutarkkaa määrittelyä, ohjeistusta, valvontaa, sanktiointia ja pahimmillaan suoranaista simputusta.
- Lopetetaan lohkojen pinta-alojen miltei joka vuosi tapahtuva muuttaminen, jos lohkolla ei oikeasti tapahdu
mitään muutoksia. Pinta-alat pitäisi pystyä lukitsemaan
tai muutoksissa pitäisi olla riittävästi toleranssia.
- Kasvulohkojen piirtäminen kartalle: uusi byrokratian
kukkanen.
- Viherryttämisen toteutusmalli lisää byrokratiaa ja toimii
jopa alkuperäisiä tavoitteita vastaan.
- Valvonnat ja niiden toteutustapa kasvattavat byrokratiaa. Valvontoihin olisi saatava enemmän neuvonnallisuutta, ei sanktiohakuisuutta. Viljelijän oikeusturvasta
valvonnoissa olisi huolehdittava paremmin.
- Tukiin liittyvien päätösten tekeminen ajallaan, ettei tukihaku ruuhkaudu ja viljelijöille aiheudu muitakin ongelmia.
- Tilatukioikeudet ja niihin liittyvä byrokratia on nyt
muodostanut oman erityisen byrokratian muotonsa.
Kun järjestelmään on sotkettu vielä vuokrasopimukset,
kauppakirjat, spv, aktiiviviljelijän määritelmät, oikeuksien arvot, liiat/puuttuvat tukioikeudet, arvonlisävero,
ensimmäisen siirron verovapaus, tulovero, jne. on kyllä saatu aikaan vertaansa vailla oleva byrokratiamylly.

Ympäristökorvausjärjestelmän hankaluudet
Kertomusvuoden 2015 keväällä maatilat joutuivat viimeistään tukihakemuksia täyttäessään tekemään tilakohtaiset ratkaisut uuteen ympäristökorvausjärjestelmään lähtemisestä ja toimenpiteiden valinnasta. Ympäristökorvausjärjestelmän valmistelun aikana tulleet
hyvinkin ristiriitaiset ja epäselvät viestit ohjelman sisällöstä, tulkinnoista ja merkityksestä herättivät paljon epätietoisuutta viljelijöiden parissa. Aivan aiheesta viljelijät
epäilivät myös korvaustasojen ja ehtojen pysyvyyttä.
Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu oli
hyvin hankalaa vuosien 2013–2014 aikana erityisesti
sen vuoksi, että ympäristöhallinto ja ympäristöjärjestöt
yrittivät sisällyttää järjestelmään maatalouden näkökulmasta huonosti käytäntöön soveltuvia malleja. Lopulta
ohjelmalle saatiin komission hyväksyntä loppuvuodesta 2014. Valtioneuvoston asetukset saatiin 19.3.2015.
Päätökset tulivat viljelysuunnittelun, siementen hankinnan ja kevään tukihaun kannalta kuitenkin aivan
liian myöhään.
Kevään tukihaun ja aikaisimpien kylvöjen käynnistyessä ministeriö tiedotti 10.4.2015, että ministeriö tulee tekemään rajoituksia luonnonhaittakorvaukseen (vuonna
2016). Ministeriön ilmoituksen mukaan tavoitteena oli
hillitä suurien tilakohtaisen peltoalojen siirtymistä suo-
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javyöhykenurmeksi ja samalla turvata määrärahojen
riittävyyttä. Tuottajajärjestö oli varoittanut näistä ongelmista jo maaseutuohjelman valmistelun yhteydessä.
Epävarmuustekijöistä huolimatta viljelijät sitoutuivat
varsin kattavasti uuteen ympäristökorvausjärjestelmään. Erityisesti suojavyöhykenurmet ja kerääjäkasvit
olivat suosittuja. Syksyllä 2015 valtio ilmoitti, että rahat
eivät riitä ja toimenpiteitä rajoitetaan. Tuottajajärjestö
ei voinut luonnollisestikaan hyväksyä takautuvasti tehtyjä muutoksia.
MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous vaati, että Suomen
hallitus etsii keinot ja tarvittavat rahat viljelijöiden valitsemien toimenpiteiden korvaamiseksi sovitun mukaisesti. Liiton kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan vuosikertomuksen kohdassa 3.2.
Pysyvät nurmet
Pysyvien nurmien tulkinnasta käytiin Suomen ja EU:n
komission välistä vuoropuhelua koko talven 2015 ajan.
Syksyllä 2014 EU-tuomioistuimen tekemä ratkaisu kiristi merkittävästi aikaisempia tulkintoja pysyvästä nurmesta. Suomi varoitti seurauksista ja EU:lle selvitettiin,
että normaalissa viljelykierrossakin olevia nurmia joudutaan tulkinnan vuoksi kyntämään nurin ja laittamaan
jollekin muulle kasville. Asia oli keväällä 2015 esillä
maatalouskomissaari Hoganin Suomen-vierailulla ja
myös sen jälkeen asiasta käytiin keskusteluja komission edustajien kanssa useaan otteeseen.
EU ei kuitenkaan ottanut huomioon Suomen näkemyksiä ja kertomusvuoden huhtikuussa asiaan tuli Suomen
kannalta kielteinen ratkaisu. EU:n päätöksen mukaan
viisi vuotta nurmella ollut pelto on pysyvää nurmea.
Viiden vuoden tarkastelujakson katkaisevat kuitenkin
ympäristötuen mukaiset luonnonhoitonurmet tai suojavyöhykenurmet. MTK oli erittäin pettynyt ratkaisuun ja
puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan komissio osoitti
välinpitämättömyyttä Suomen erikoisongelmalle.
Nitraattiasetus
Nitraattiasetus ja sen yksityiskohdat olivat kertomusvuonna varsinainen murheenkryyni. Kevään tukihaun
kynnyksellä tuottajajärjestö sai ajettua nitraattiasetukseen muutamia korjauksia. Valtioneuvosto päätti
16.4.2015, että kaltevuudeltaan vähintään 15 prosenttisilla peltolohkon osilla sallitaan lietelannan, virtsan ja
nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen suoraan sijoittamalla. Samoin sallitaan muiden
lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys,
mutta muokkauksen on tapahduttava kahdentoista
tunnin sisällä levityksestä. Muilla pelloilla muokkaus
on tehtävä vuorokauden sisällä. Lisäksi asetusmuutoksessa täsmennettiin luomutiloille tärkeää orgaanisten lannoitevalmisteiden kokonaistypen määrää koskevaa määräystä.
Nitraattiasetukseen jäi edelleen monia ongelmakohtia
ja lokakuussa 2015 nitraattiasetusta muutettiin MTK:n
painostuksesta uudelleen. Tällöin tarkennuksen kohteena oli lannanlastauspaikkojen tiivispohjaisuusvaatimuksen järkeistäminen. Toinen muutos koski lan-
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nanlevityspäivänmääriä. Asetuksen mukaan lannan
levityksen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun
loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi (esimerkiksi pitkään
jatkuneet sateet).
MTK-Etelä-Pohjanmaa on useaan otteeseen esittänyt,
että koko nitraattiasetus on perusteiltaan hyvin kyseenalainen. Mikäli Suomi olisi toiminut alkujaan järkevästi,
ei koko Suomea olisi esitetty vastoin tosiasioita nitraattiherkäksi alueeksi. Liiton näkemyksen mukaan nitraattiasetus voitaisiin kokonaan lakkauttaa tai rajoittaa koskemaan vain todella nitraattiherkkiä alueita.
Nautatukien ongelmat
Kertomusvuonna hallinto kiristi tulkintoja EU-eläinpalkkioista ja eläinrekisteri-ilmoituksista. Muuttuneet
säädökset julkaistiin virallisessa lehdessä 13.8.2015 ja
säädöksiä ilmoitettiin sovellettavan 1.1.2015 alkaen takautuvasti. Käytännössä tämä tarkoitti, että jos tilalta
jää monta eläintä myöhästyneen rekisteri-ilmoituksen
takia palkkion ulkopuolelle, viljelijä voi menettää ajoissa ilmoitettujenkin eläinten tuen. Aikaisemmin tilat ovat
menettäneet tuen vain myöhästymispäiviltä.
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana
Husu-Kallio selvitti 18.12.2015 Maaseudun Tulevaisuudessa, että muutos aiheuttaa runsaalle 700 tilalle yli
5.000 euron tukileikkauksen. Suurimmat tilakohtaiset
menetykset ovat yli 100.000 euroa. MTK ja SLC vaativat muutosta tehtyihin päätöksiin. Myös MTK-EteläPohjanmaa oli asiassa aktiivinen. Lopulta ministeriö
päätti lieventää palkkioehtoja vuoden 2015 osalta siten,
että yksittäisen eläimen myöhästynyt rekisteri-ilmoitus
ei vaikuta muista eläimistä maksettaviin palkkioihin.
Ministeriön päätös jäi kuitenkin siten puolitiehen, että
myöhästyneen eläimen tuki menetettiin.
Kevään tukihaku ja tukikoulutukset
Uusi tukijärjestelmä edellytti huolellista valmistautumista tukihakuun ja uusiin määräyksiin.
MTK-Etelä-Pohjanmaa, alueen ELY-keskus ja kuntien
maatalousviranomaiset tekivät yhteistyötä ja pyrkivät
varmistamaan tarvittavan määrän koulutusta. Lisäksi
MTK:n noin 80 EU-tukiavustajaa Etelä-Pohjanmaalla
sekä ProAgrian neuvojat olivat valmiina tarjoamaan
viljelijöille apuaan tukihakemusten täyttämisessä ja tilakohtaisten ratkaisujen hakemisessa.
Koulutustilaisuuksien ajankohdista tiedotettiin tarkemmin lehdissä. Ensimmäiset maakunnalliset koulutustilaisuudet pidettiin jo helmikuussa. MTK-Etelä-Pohjanmaan nettisivuilta sai tietoa järjestettävistä koulutuksista. Aikaisempien vuosien tapaan tuottajayhdistykset ja
kuntien maaseutuviranomaiset järjestivät pääasiassa
maaliskuussa paikallista koulutusta. Lisäksi liiton edustajat luennoivat ajankohtaisista tukikysymyksistä yhdistysten kevätkokouskierroksella.
Keskusliitto tarjosi MTK:n reppu-jäsenverkon kautta
myös tietoa ja koulutusmateriaalia jäsenille. Jäsenverkossa oli keskusliiton asiantuntijoiden laatima tuki-

laskuri sekä videoklippejä vaikeista tukikysymyksistä.
Kevään aikana repun videoita käytiin katsomassa yli
5000 kertaa.
Vuoden 2016 kansallisen tuen ratkaisu
Vuoden 2016 kansallisen tuen ratkaisusta käytiin neuvotteluja syksyn 2015 aikana. Lähtökohta neuvotteluille
oli epäkiitollinen, sillä valtio esitti vastoin hallitusohjelman tavoitteita kansallisen tuen määrärahan huomattavaa leikkausta. MTK ei voinut hyväksyä leikkauksia
ja valtio teki leikkauksista yksipuolisen ratkaisun. MTK
onnistui kuitenkin neuvottelujen ansiosta saamaan lihanautojen tukeen korjauksia. Korjaustarpeet liittyivät
EU:n eläinpalkkioiden, tuotantosidonnaisten tukien ja
kansallisten tukien muutosten aiheuttamiin vinoutumiin.
Muutosesitys 142-tuesta
Kertomusvuoden lokakuussa Suomi teki EU:n komissiolle pohjoisen 142-tuen kehittämisestä. Esityksen tavoitteena on saada tuesta ja sen raportoinnista ja seurannasta nykyistä toimivampi. Esityksen mukaan pohjoista tukea maksettaisiin myös jatkossa nykyisille tukikohteille ja nykyisillä tukimuodoilla. Tuen rakennetta
ja seurantaa kokonaistasolla sekä virallista raportointia

komissiolle yksinkertaistettaisiin kuitenkin huomattavasti. Pohjoista tukea saaville tiloille esitys ei aiheuta
tukimuutoksia tai sopeutumistarvetta nykytilanteeseen
verrattuna. Ministeriön mukaan muutosesityksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda viljelijätuista mahdollisimman tehokas ja hallinnoltaan järkevä kokonaisuus,
jolla turvataan tuotantoedellytykset ja nykyisen kaltaiset
tukimuodot pohjoisen tuen alueella jatkossakin.
Venäjä-pakotteet ja kriisipaketit
Jo vuonna 2014 alkanut Ukrainan kriisi ja siitä seuranneet EU-pakotteet ja Venäjän vastapakotteet vaikuttivat
erittäin paljon Euroopan maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen. Vaikka suurvaltapolitiikan maksumiehiksi joutuivat eurooppalaiset maanviljelijät, EU:n toimet
jäivät vielä syksyn 2014 aikana erittäin vaatimattomiksi. Suomen kannalta EU:n päättämät tukisummat
kutistuivat miltei olemattomiin ollen vain 10,7 miljoonaa euroa maitosektorille. Maitosektorin menetysten
arvioitiin tuolloin olevan vuositasolla 200 miljoonan
euron suuruusluokkaa. Syksyn 2014 EU-kriisipakettia
täydennettiin 20 miljoonan euron kansallisella paketilla. Suurin osa syksyn 2014 kriisipaketin maksatuksesta
siirtyi kertomusvuoden 2015 puolelle ja viimeisiä osia
maksettiin vasta joulukuussa 2015.

Tuottajan osuus ruoan hinnasta kutistui entisestään vuoden 2015 aikana
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kertomusvuodelta valmistuneet tilastot osoittivat selkeästi halpuuttamisen tapahtuneen alkutuottajaa kurjistamalla. Kaupan hintakampanjoinnin taustalla oli eri
kaupparyhmittymien kova markkinaosuuskilpailu. Kun
Venäjä-pakotteiden ja myös muista tekijöistä johtuen
Euroopan elintarvikemarkkinat ajautuivat vaikeaan kriisiin, kauppa pystyi käyttämään tilannetta hyväkseen ja
kilpailuttamaan elintarviketeollisuutta henkihieveriin.
Tämän seurauksena Suomessa viljelijöiden tuotteistaan
saamat hinnat alentuivat kertomusvuonna Luken tilastojen mukaan maidolla 14 % ja lihalla 5–10%. Myös
tuottajien suhteellinen osuus elintarvikkeiden kuluttajahinnasta alentui.
MTK-Etelä-Pohjanmaa toi kertomusvuonna omassa toiminnassaan halpuuttamisen vastapainoksi esille suomalaisen ruoan laatua, turvallisuutta sekä ekologista ja eettistä tuotantotapaa, jotka myös nostavat alkutuotannon
tuotantokustannuksia. Liiton tuotti mm. kuvia antibioottien käytöstä Suomessa ja muissa maissa. Näitä kuvia
käytettiin kertomusvuonna liiton kuluttajatyössä ja ne
saivat paljon huomiota myös sosiaalisessa mediassa.
Tuottajalle kiitos -kinkkukampanja
Halpuuttamiskampanjoinnin vastapainona MTKEtelä-Pohjanmaa muistutti kuvamateriaalillaan kuluttajia suomalaisen ruoan laadusta ja turvallisuudesta. Yhtenä teemana kuvakampanjassa oli antibioottien käytön vähäisyys suomalaisessa kotieläintuotannossa.

Halpuuttamisen vastapainoksi K-ryhmä toteutti kampanjan, jossa kortteja myymällä kerättiin ”reiluuttamisrahaa” tuottajille. MTK-Etelä-Pohjanmaa yhdessä Isokyrön, Jalasjärven, Ilmajoen ja Kauhajoen tuottajayh-

Kertomusvuonna viljelijöiden taloustilanne kiristyi entisestään koko Euroopassa. Eurooppalaiset maanviljelijät osoittivat mieltään Brysselissä 7.9.2015 ja vaativat
EU:lta toimenpiteitä Venäjän vientikiellon seurausten
ja markkinaongelmien kompensoimiseksi. MTK kokosi
mielenosoitukseen myös Suomesta joukon viljelijöitä.
Etelä-Pohjanmaata mielenosoituksessa edusti maitotilan emäntä Marianne Hanhimäki Alahärmästä.
Mielenosoituspäivänä kovan paineen alla EU:n maatalousministerien kokous ilmoitti 500 miljoonan euron
kriisipaketista. Paketin syntyminen kertoi, että ainakin
osa viljelijöiden viestistä meni perille EU-päättäjille. Paketin koko oli tälläkin kertaa mitätön kriisin todelliseen
suuruuteen verrattuna. Suomen osuus paketista oli 9
miljoonaa euroa. Kertomusvuoden syyskuussa Suomen hallitus päätti vielä 19+1 milj. euron kansallisesta ”top-upista” EU-paketin lisäksi eli yhteensä rahaa
kriisitoimenpiteisiin oli käytettävissä 29 milj.euroa. Tukipaketin toimeenpanon valmistelu käynnistyi välittömästi päätösten synnyttyä. EU-kriisipaketti mahdollisti
EU-tukien ennakoiden nostamisen, minkä Suomi pystyi ottamaan nopeasti huomioon maksettaessa syksyn
2015 ensimmäisiä viljelijätukia. Myös tämän kriisipaketin tukien maksusta osa siirtyi yli kalenterivuoden eli
vuoden 2016 puolelle.
Halpuuttaminen
Kertomusvuonna viljelijöitä suututti erityisesti S-ryhmän halpuuttamiskampanja. Vaikka kauppa väitti, että
halpuuttaminen tapahtuisi kaupan omista katteista,
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Tuottajalle kiitos -kampanjan yhteydessä MTK-Etelä-Pohjanmaa muistutti kuluttajia siitä, ettei hännällinen sika ole kaikkialla Euroopassakaan itsestäänselvyys.

MTK teki syksyllä 2015 hartiavoimin töitä torpatakseen lomituspalvelulakiin suunnitellut muutokset. Sosiaalisessa mediassa kampanjoitiin kuvalla, joka osoitti sijaisavun kirjallisen hakemisen mahdottomuutta.

distysten kanssa lähti mukaan K-ryhmän Tuottajalle
Kiitos -kampanjaan iltapäivän 18.12.2015 kestäneellä
kauppatempauksella. Kampanjassa myytiin Tuottajalle
Kiitos -kortteja sekä järjestettiin joka kaupassa ilmaiset
kinkkuarpajaiset. Kampanjassa saatiin paljon julkisuutta tuottajien asialle ja halpuuttamisen vastapainoksi.
Lomitus:
Kertomusvuoden syyskuussa julkistettiin lakiluonnos
lomituspalveluista, joka toteutuessaan olisi romuttanut
maatalouden lomitusjärjestelmän. Hallitus oli asettanut
lomitukselle 20 miljoonan euron säästötavoitteen, mutta
lakiesityksessä ei otettu huomioon niitä säästöjä, jotka
syntyvät järkevällä lomituksen tehostamisella ja eläintilojen vähentyessä luontaisesti.
MTK ja tuottajaliitot saivat leikkausuhkasta aikaan kunnon ”kansanliikkeen”. MTK:sta kirjoitettiin ministeriöön
28 lausuntoa. MTK:n luottamushenkilöt, toimihenkilöt
ja yksittäiset viljelijät ottivat yhteyttä kansanedustajiin.
Sosiaalinen media ja lehdet täyttyivät kirjoituksista.
Syntyneen paineen ansiosta lainsäätäjä otti lakiesityksen uudestaan tarkastelun ja lakiluonnosta kohtuullistettiin merkittävästi. Aikaisempaan verrattuna lomituksen
ehdot kuitenkin kiristyivät merkittävästi.

Ajokorttilain muutos
Kertomusvuoden marraskuussa oli vireillä hallituksen
esitys ajokorttilain uudistamiseksi. Uudistus olisi esitetyssä muodossa vaikeuttanut huomattavasti maatilojen
toimintaa ja aiheuttanut kustannuksia. Ongelmakohdat lakiesitykseen olivat ilmestyneet työryhmätyön jälkeen. MTK-Etelä-Pohjanmaa lähestyi myös tässä asiassa alueen kansanedustajia ja selvitti lakiin tarvittavia
muutoksia. Asiaa hoidettiin järjestön kaikilla tahoilla ja
eduskuntakäsittelyn aikana lakiin saatiinkin muutoksia,
joiden ansiosta maatilayrittäjät voivat ajaa traktoria vastaavalla ajokortilla kuin ennen lakimuutosta.
MTK:n metsäorganisaatiouudistus
Vuonna 2014 päätetyn järjestöuudistuksen jälkeen
Metsänhoitoyhdistyksistä tuli MTK:n jäseniä vuoden
2015 alusta alkaen. Maakunnassa aloitti MTK:n alueellinen kenttäpäällikkö osana MTK:n metsäorganisaatiota. MTK-Etelä-Pohjanmaa vuokrasi kenttäpäällikölle
toimistohuoneen liiton toimitilojen yhteydestä. EteläPohjanmaan alueen yhteinen metsävaliokunta jatkoi
toimintansa ja siihen nimesivät edustajansa sekä MTKEtelä-Pohjanmaa että alueen metsänhoitoyhdistykset.
Valiokunnan toiminnasta tarkemmin kohdassa 3.2.
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3.2 KOKOUKSET
YLEISET KOKOUKSET
Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin Lapuan Kristillisellä Opistolla 18.4.2015. Kokoukseen osallistui noin 140 henkilöä, joista virallisia edustajia oli 113. Tuottajayhdistyksistä oli 109 kokousedustajaa ja lisäksi jäsenosuuskunnista ja yhteisöjäsenistä oli paikalla yhteensä 4 kokousedustajaa. Kokouksessa ajankohtaisista asioista
alusti MTK:n maatalouslinjan johtaja Minna-Mari Kaila.

Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja emäntä Johanna
Kankaanpää. Avauspuheessaan Kankaanpää käsitteli
MTK:n vaalitavoitteita, EU:n uuden ohjelmakauden
sisältöä ja tuottajia suututtanutta S-ryhmän halpuuttamiskampanjaa. Avauspuheensa lopuksi Kankaanpää
käsitteli vielä Anvian tilannetta ja kannusti tuottajia
luovuttamaan valtakirjoja liitolle yhtiökokousta varten.
Puheenjohtaja Johanna Kankaanpää ja toimistosihteeri
Seija Vierula jakoivat Tasavallan Presidentin viime itsenäisyyspäivänä myöntämät Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarimerkin (SVR R) toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemelle ja Suomen Leijonan Ansioristit (SL Ar) maanviljelijä

Lapualla pidettyyn liiton kevätkokoukseen osallistui noin 140 henkilöä.

Hannu Uitolle (vas.) ja Marianne Hanhimäelle luovutettiin kevätkokouksessa Suomen Leijonan Ansioristit
ja Yrjö Ojaniemelle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkki.
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Hannu Uitolle ja emäntä Marianne Hanhimäelle. Yrjö
Ojaniemi kiitti mitalin saajien puolesta.
Kokouksessa palkittiin myös työpaikalla tapahtuvan
oppimisen hyvänä esimerkkitilana Jukka ja Piia Ristiluoman maatila Jurvasta. Tila on työssäoppimistilana
Koulutuskeskus Sedun Ilmajoen maatalousoppilaitoksen oppilaille. Kunniakirjan ja palkinnon luovuttivat
lehtori Jaana Petäinen ja liitosta puheenjohtaja Johanna Kankaanpää.

myös kiitti MTK-Etelä-Pohjanmaata Stop turhalle byrokratialle -tilaisuuden järjestelyistä sekä Mavin edessä
pidetyn Tuet ajallaan -mielenilmauksen järjestämisestä,
jotka molemmat pidettiin syksyllä 2014.
Tämän jälkeen Kaila käsitteli eläinsuojelulain uudistusta, joka uhkaa halvaannuttaa kotieläintalouttamme.
Kaila esitteli myös MTK:n hallitusohjelmatavoitteita.
Tämän jälkeen kokousyleisö esitti muutaman kysymyksen. Seppo Kivijärvi Evijärveltä toi esille siemenviljelijän ongelmia pysyvän nurmen tilanteessa ja Jari
Laukkonen Kortesjärveltä tiedusteli viljan suorakylvön
mahdollisuutta nurmelle sekä kaltevien peltojen valvontaa. Kaila vastasi esitettyihin kysymyksiin.
Yleiskeskustelun aluksi kokouksessa esitettiin kaksi sidosryhmäpuheenvuoroa. Taneli Marttila A-rehusta esitteli yritystä ja kannusti viljelijöitä tekemään viljakauppaa
A-rehun kanssa. Marttila kävi läpi viljan hinnoittelua ja
kaupankäyntitapoja. Tämän jälkeen Matti Hallila LähiTapiolasta esitteli MTK:n jäsenetuja ja niiden eriyttämistä tuottajayhdistysten jäsenille ja metsänhoitoyhdistysten jäsenille.
Tämän jälkeen kokouksessa käytiin vilkas yleiskeskustelu. Sami Yli-Rahnasto Kauhajoelta selvitti liiton lihavaliokunnan kannanottoa Altian tehtaan tilanteeseen.
Yli-Rahnasto kritisoi myös vahvasti kaupan halpuuttamiskampanjaa, Hän muistutti, että viljelijä maksaa
ruoka-alen. Veli-Pekka Aila Ylistarosta totesi, että ruoan tuottamisen sijaan viljelijät joutuvat nyt miettimään
hömppäheinän viljelyä.

Jurvalaisten Jukka ja Piia Ristiluoman tila palkittiin
kevätkokouksessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen
hyvänä esimerkkitilana.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Kotala Lapualta ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Reuhkala ja
Matti Yli-Luukko Ilmajoelta.
Sääntömääräisinä asioina kokouksessa käsiteltiin johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä
liiton tilinpäätös. Vuoden 2014 tilinpäätös vahvistettiin. Johtokunnalle ja tilivelvollisille myönnettiin tileistä vastuuvapaus.
Ajankohtaiskatsauksen kokouksessa esitti MTK:n maatalouslinjan johtaja Minna-Mari Kaila. Puheensa aluksi
Kaila nosti esille muutamia ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä. Komission päätös pysyvien nurmien
tulkinnasta oli suuri pettymys. Suomessa noudatettu
nurmen uudistaminen nurmella, tulee ottaa huomioon
EU-ratkaisun välitarkastelussa. Nitraattiasetuksen kaltevuuspykälään saatiin hieman joustoa, muttei riittävästi. Erikoista on karjanlannan asettaminen eriarvoiseen
asemaan keinolannoitteisiin verrattuna. EU:n maatalouskomissaarin tavoite maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta on kolmas ajankohtaiskysymys ja MTK
on ollut siinä aktiivinen. Tässä yhteydessä Kaila esitti
monia yksinkertaistamiseen liittyviä tavoitteita. Kaila

Rami Lilja Kauhavalta muistutti perunasektorin vaikeasta tilanteesta ja nosti esille alkuperämerkinnät ja
uudistetun ruokaympyrän. Lilja ilmaisi myös huolestumisensa GMO:n etenemisestä, tuottajien tulisi vastustaa sitä. Jari Laukkonen Kortesjärveltä nosti esille
tuottajayhdistysten taloustilanteen. MTK:n on tuettava
kenttää rahallisesti. Jos yhdistykset hyytyvät, hyytyvät
myös liitto ja keskusliitto. Laukkonen käsitteli myös tukibyrokratiaa ja valvontoja, tukioikeuksien leikkauksia,
pysyvää nurmea ja ratkaisujen tueksi tarvittavia laskelmia. Lopuksi hän toi esille heikon tuottajahintatilanteen
ja odotti vastauksia paikalla olleita osuuskuntien ja teollisuuden edustajilta.
Teemu Aalto Lapualta toi esille, että eri neuvottelupöydissä on usein jopa 7 eri ympäristöjärjestön edustajaa,
mutta tuottajat saavat vain 1-2 eli MTK:n ja SLC:n edustajat. Aallon puheenvuoro kirvoitti yleisöstä muutaman
muunkin puheenvuoron, joissa kommentoitiin ympäristöjärjestöjen ylivaltaa valmistelussa. Esa Vinkanharju
Lappajärveltä ihmetteli monimutkaista aktiiviviljelijän
määritelmää, häneen mukaansa asia selviäisi helposti
verotuksen 2-lomakkeen myyntituloista.
Kokouksen puheenjohtaja luki Ilmajoen Osuusmeijerin kirjeen kokoukselle, jossa kysyttiin, mitä MTK tekee
maitokiintiöiden loppumisen korvaamiseksi. Tilat ovat
ostaneet kalliilla maitokiintiöitä.
MTK:n Minna-Mari Kaila vastasi keskustelussa esille
nousseisiin kysymyksiin. Kaila selvitti, että perunalle haettiin kriisirahaa, mutta lopputuloksena saatu 400  000 e
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summa valitettavasti pirstoutui. Erilaiset valmisteluryhmät nimeää yleensä ministeri, joten eduskuntavaalituloksella on suuri merkitys. Maitokiintiöjärjestelmän lopettamisesta päätettiin vuosia sitten ja ongelmat ovat
tiedossa, mutta niihin on vaikea löytää ratkaisuja.
Yleiskeskustelun lopuksi MTK:n johtokunnan 2. puheenjohtaja Mauno Ylinen selvitti uuden tukijärjestelmän valmistelun taustoja ja MTK:n roolia ratkaisuissa.
Ylinen muistutti, että suurimmat ongelmat ovat tällä
hetkellä kuitenkin markkinoilla. Yksi syy on venäjäpakotteet, toinen kaupan ylivertainen asema markkinoilla.
Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin Seinäjoki-salissa
12.12.2015. Kokoukseen osallistui yhteensä noin
170 henkilöä, joista virallisia edustajia oli 140 henkeä. Tuottajayhdistyksistä kokousedustajia oli 135 ja
lisäksi paikalla oli manttaalikunnista, yhteisöjäsenistä
ja jäsenosuuskunnista yhteensä 5 edustajaa. Kokouksessa ajankohtaisista asioista alusti MTK:n maitoasiamies Ilkka Pohjamo.
Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja emäntä Johanna
Kankaanpää. Avauspuheessaan Kankaanpää käsitteli
ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä ja järjestöasioita. Avauspuheenvuoron päätteeksi oli lisäksi muutama
huomionosoitus.
Avauspuheenvuoron jälkeen jaettiin MTK:n kultaiset
merkit ja MTK:n ansiomerkit. Kultaisen merkin sai 6
ansioitunutta jäsentä ja ansiomerkin 30 jäsentä.
MTK:n Kultaiset Ansiomerkit:
Annala Rauno, Jalasjärvi
Leino Veijo, Ähtäri
Murtomäki-Kukkola Hanna, Töysä
Valkama Hannes, Alavus
Saari Köpi, Lapua
Vaismaa Kari, Isokyrö

MTK:n Ansiomerkit
Aila Veli-Pekka, Ylistaro
Annola Mauri, Lappajärvi
Elgbacka Heikki, Evijärvi
Hippi Visa, Nurmo
Honkola Reijo, Kuortane
Ikola Timo, Isokyrö
Isomäki Arto, Ähtäri
Kamppinen Matti, Kauhava
Kangasaho Hannu, Vimpeli
Kangasaho Seija, Vimpeli
Kivenmäki Ari, Kuortane
Lahdenmaa Timo, Kauhajoki
Latukka Heli, Evijärvi
Latvala Vesa K, Ylistaro
Marttila Yrjö, Jurva
Mylläri Martti, Jurva
Mäkelä Antti, Karijoki
Mäki-Pollari Hannu, Alavus
Penttilä Jouko, Nurmo
Pukkinen Sari, Ylistaro
Rinta-Tassi Marika, Kurikka
Ritala Taina, Kortesjärvi
Sippola Hannu, Kauhava
Sironen Hannele, Evijärvi
Sorvisto Seppo, Alahärmä
Suuluhta Maarit, Kurikka
Tuuri Pentti, Laihia
Vakkuri Mika, Alahärmä
Viitala Jorma, Ylihärmä
Viitasaari Marko, Alajärvi
Tämän jälkeen jaettiin maataloustuottajayhdistysten
toimintakilpailun palkinnot. Palkinnon saivat MTKIlmajoki (503 pistettä), MTK-Kortesjärvi (392 pist) ja
MTK-Jalasjärvi (365 pist). Toimintakilpailun sääntöjä
on uudistettu eikä yhdistyksiä enää jaettu eri sarjoihin
yhdistyksen koon mukaan.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Reuhkala Ilmajoelta ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Yrjö

Syyskokouksessa jaettiin kuusi MTK:n kultaista ja 30 hopeista ansiomerkkiä.
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Ojaniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Haapala ja Matti Yli-Luukko molemmat Ilmajoelta. Tämän
jälkeen valittiin kokouksen ääntenlaskijat sekä julkilausumatoimikunta laatimaan kokouksen kannanottoa
ajankohtaisista asioista.
Syyskokouksen varsinaisina sääntömääräisinä asioina
käsiteltiin aluksi luottamushenkilöiden kulukorvaukset
ja palkkiot vuodelle 2016, jotka hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisina.
Johtokunnan jäsenten vaalissa erovuorossa olivat Jyrki Malm Karijoelta, Marja-Leena Laakso Vimpelistä ja
Harri Takala Ylihärmästä. Heidät kaikki valittiin yksimielisesti uudelleen johtokuntaan.
Liiton tilintarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin liiton
johtokunnan esityksen mukaisesti KTH Tatu Huhtala
ja HTM Jani Mäkelä sekä varalle Tilintarkastusyhteisö
Ernst&Young Oy.
MTK:n valtuuskunnan varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Jari Laukkonen Kortesjärveltä, Arto Huhtala
Jalasjärveltä, Kati Kohtakangas Isojoelta. Kaikki valittiin
yksimielisesti uudelleen valtuuskuntaan kaudeksi 2016–
2017. Myös erovuorossa olleet varajäsenet Marko Kriikkula Kurikasta, Terho Mäkelä Alajärveltä ja Jaakko Ranto Ilmajoelta valittiin yksimielisesti uudelleen.
Tämän jälkeen käsiteltiin liiton vuoden 2016 toimintasuunnitelma sekä liiton talousarvio ja jäsenmaksut
vuodelle 2016. Toimintasuunnitelman käsittelyn päätteeksi kansanedustajat Harry Wallin ja Mikko Savola käyttivät kumpikin puheenvuoron ajankohtaisista
asioista.
Varsinaisten sääntömääräisten asioiden jälkeen kokouksessa käsiteltiin MTK-Alajärven, MTK-Evijärven,
MTK-Kortesjärven, MTK-Lappajärven ja MTK-Vimpelin
tekemän kannanoton koskien yhdistysten jäsenmaksuja ja toimintaresurssien turvaamista. Liiton johtokunta
päätti, että liiton sääntöjen 11§ mukaisesti kannanotto
otettiin liiton syyskokouksen asialistalle.
Liiton toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi esitteli liiton johtokunnan vastauksen yhdistyksille. Vastauksessa todettiin, että Keskusliitto ja tuottajaliitot ovat kiinnittäneet
paljon huomiota yhdistysten talouden ja toimintaedellytysten turvaamiseen. Vuonna 2013 toteutettiin yhdistysten vuosi -teemavuosi. Vuosi 2014 oli maaseutunuorten intohimon vuosi. Vuonna 2016 toteutetaan
yhdistysten kannusteohjelma. MTK:n syksyn 2015 valtuuskunta päätti noin 2,0 miljoonan euron kannusteohjelman toteuttamisesta. Yhdistyksille on tarjolla paljon
taloudellista resurssia toiminnan aktivoimiseen.
Johtokunnan vastauksen esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa Terho Mäkelä Alajärveltä katsoi, että jäsenten
halukkuus maksaa jäsenmaksuja on heikentynyt. Mäkelä kertasi yhdistyksien kannonotossa esitettyjä asioita ja
esitti lopuksi, että järjestössä voitaisiin siirtyä samanlaiseen järjestelmään kuin metsänhoitoyhdistyksissä, että
keskusliitolle tilitetään vain 10 e/jäsentila.

Veijo Leino Ähtäristä katsoi, että jäsenhankinta on yhdistyksen tehtävä. Yhdistyksen oma toiminta ratkaisee, onko yhdistyksellä jäseniä vai ei. Leino kannusti
yhdistyksiä aktiivisuuteen. Jaakko Isomäki Kortesjärveltä katsoi, että edunvalvonnan onnistuminen ratkaisee jäsenmaksujen saannin. Juha Nikkola Ilmajoelta
toi esille, että yhdistyksen oman toiminnan aktiivisuus
on ratkaiseva, eikä yhdistyksen taloutta ratkaista muun
järjestön toimintaresursseja supistamalla. Ari Autio Alajärveltä katsoi, että yhdistysten jäsenmaksutulot supistuvat, kun jäsenmäärä pienenee.
Keskustelun päätteeksi kokouksen puheenjohtaja veti
yhteen, että keskustelusta voidaan nostaa esille erityisesti yhdistysten oman aktiivisuuden merkitys. Järjestössä on selvitty tarkkaan eri vaihtoehtoja järjestön
resurssien turvaamiseksi järjestön eri portailla ja tämä
työ jatkuu edelleen. Kunkin tahon tulee yrittää jatkossa
parhaansa ja parantaa edelleen toimintaansa, muuten
järjestö näivettyy. Kokous hyväksyi liiton johtokunnan
vastauksen ja asiakohta todettiin loppuun käsitellyksi.
Ajankohtaiskatsauksen syyskokouksessa esitti MTK:n
maitoasiamies Ilkka Pohjamo. Hän kertasi kuluneen
vuoden tapahtumia ja totesi erityisesti viljelijöiden maksuvalmiuden turvaamisen olleen keskeistä MTK:n edunvalvontatyössä. Uusi tukijärjestelmä on johtanut moniin
ongelmiin ja ongelmia ovat syventäneet kansainvälinen
tilanne, kasvukauden sääolosuhteet ja maamme vaikea
taloudellinen tilanne. Pohjamo esitteli tarkemmin eri
tuotantosuuntien näkymiä ja käsitteli myös käynnissä
olevia TTIP-neuvotteluja. Kaupan vapauttaminen voi
kiristää merkittävästi kilpailutilannetta. Pohjamo käsitteli myös ajankohtaisia tukipolitiikan kysymyksiä. Maidolla tuotanto kasvaa ja pohjoisen tuen rajoite uhkaa.
Leikkauspaineiden alla kansallisen tuen ratkaisuun on
vaikea löytää sellaista mallia, johon tuottajajärjestöt
voisivat olla tyytyväisiä. Puheenvuoronsa lopuksi Pohjamo käsitteli lomituksen ajankohtaistilannetta ja esitystä rehunvalmistajien ankaran vastuun poistamisesta.
Kokouksen valitseman julkilausumatyöryhmän laatiman kannanoton esitteli Kari Vaismaa Isokyröstä. Esittelyn jälkeen kannanotto hyväksyttiin yksimielisesti.
Kannanotto oli kokonaisuudessaan seuraava:
”Maataloustuottajain tulotaso on tällä hetkellä historiallisen heikko. Taustalla vaikuttavat sekä maailmanpoliittiset päätökset, alhaiset markkinahinnat, tukitasojen
aleneminen että tukien maksatusten viivästyminen.
MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous vaatii, että maatalouspolitiikasta vastuussa olevat sekä maatalouden
sidosryhmät huomioisivat heikon taloustilanteen riittävällä vakavuudella.
Viljelijät sitoutuivat keväällä 2015 uuteen ympäristökorvausjärjestelmään. Nyt valtio on ilmoittanut, että
ohjelmaan varatut rahat eivät riitä ja toimenpiteitä rajoitetaan. Viljelijän oikeusturvan kannalta on varsin kyseenalaista, että viljelijää vaaditaan sanktioiden uhalla
tekemään oma osuutensa sopimuksesta, mutta valtio
voi livetä omastaan.
MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous vaatii, että Suomen hallitus etsii keinot ja tarvittavat rahat viljelijöiden
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valitsemien toimenpiteiden korvaamiseksi sovitun mukaisesti. Erityisesti valtion päätös rajoittaa lannan sijoittamistoimenpidettä on käsittämätön. Toimenpide on
yksi ympäristöohjelman vaikuttavimmista ja parhaiten
käytäntöön soveltuvista ja viljelijät ovat tehneet paljon
investointeja toimenpiteen edellyttämiin laitteisiin ja koneisiin. Ympäristökorvausjärjestelmän lisärahoitusta ei
saa siirtää pois muiden tukimuotojen rahoituksesta. Toisaalta viljelijällä pitää olla oikeus luopua sitoumuksesta
valtion muuttaessa sopimusta yksipuolisesti.
MTK-Etelä-Pohjanmaa on huolissaan tällä hetkellä käytävistä vapaakauppaneuvotteluista ja ilmastoneuvotteluista. Molemmissa tehdään pitkävaikutteisia maanviljelijöitä koskettavia ratkaisuja. Suomen maatalous ei
saa joutua suurvaltapolitiikan ja globaalin agribisneksen maksumieheksi. TTIP-Vapaakauppaneuvotteluissa
ydinkysymys on, tuleeko Euroopan markkinoille lisää
tuontielintarvikkeita, jotka eivät täytä eurooppalaisia
normeja. Kyse on hormoni- ja antibioottilihasta, klooripestyistä elintarvikkeista ja geenimuunnelluista tuotteista. MTK-Etelä-Pohjanmaa vaatii, että neuvotteluissa ei
saa olla liian sinisilmäisiä. Myöskään oikeuskäytännöllemme ja demokratiallemme vierasta investointisuojamallia ei saa hyväksyä.
Käynnissä olevissa ilmastoneuvotteluissa vaaditaan suuria leikkauksia hiilidioksidipäästöihin. MTK-Etelä-Pohjanmaa vaatii, että tehtävillä ratkaisuilla ei vaaranneta
kotimaista elintarviketuotantoa. Ruokaa ja bioenergiaa
on mahdollista tuottaa ympäristön kannalta kestävästi.
Peltoviljelyssä ja metsänkasvatuksessa hiili on jatkuvassa kierrossa. Tämän pitää olla ilmastoratkaisuissa positiivinen kriteeri – ei sellainen, josta meitä rangaistaan.”
Kannanoton käsittelyn jälkeen käytettiin runsaat kymmenen puheenvuoroa, joista seuraavassa vain muutama tiivistetty pääkohta. Harri Takala Ylihärmästä nosti
esille, että kuntien maataloushallintoon ei saa kohdistaa leikkauksia tai heikennyksiä. Takala kritisoi lisäksi
ympäristökorvausjärjestelmään tehtyjä rajoituksia. Aki
Ylinen Nurmosta selvitti kasvavan kaupungin tuomia
ongelmia maanomistajille ja aktiiviviljelijöille sekä käsitteli myös lomituskysymyksiä. Ismo Jäätteenmäki Lapualta moitti kotieläintiloille tehtäviä yllätysvalvontoja.
Kansanedustaja Lasse Hautala selvitti aluehallintouudistuksen tilannetta sekä normien purkua, valtion ensi
vuoden budjetin sisältöä ja valmisteilla olevaa ajokorttiuudistusta.
Janne Autio Kortesjärveltä kritisoi viljelijään kohdistuvien tukisanktioiden ankaruutta. Lisäksi Autio kertoi,
että maaseutunuorten valtakunnallinen syysparlamentti
on Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2016. Kokousyleisölle
esitettiin maaseutunuorten huumorin sävyttämä video,
jossa maaseutunuoret toivotettiin tervetulleeksi EteläPohjanmaalle. MTK:n johtokuntaan maaseutunuorten
edustajana valittu Jenna Syrjälä Ähtäristä esitteli itsensä
ja toivoi MTK:lta aktiivisuutta erityisesti kuluttajatiedottamisessa ja kuluttajatyössä.
Sami Yli-Rahnasto Kauhajoelta toi terveisiä liiton lihavaliokunnan kokouksesta ja esitteli valiokunnan kannanotot. Timo Kankaanpää Ilmajoelta korosti, että
yhdistyksien aktiivinen toiminta auttaa myös talouden
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turvaamisessa. Pentti Ala-Pantti Kauhajoelta paheksui
Eviran byrokratiaa ja käytännön olosuhteiden huonoa
tuntemusta. Johanna Kankaanpää Ähtäristä totesi, että
liitto voi järjestää Aki Ylisen pyytämiä infotilaisuuksia
lomituksesta. Hän kiitti myös maaseutunuoria hienosta videosta.
Liiton järjestöagronomi Kaisa Pihlaja kertoi liiton viestintäsuunnitelmasta. Veijo Leino Ähtäristä toivoi puheenvuorossaan entistä tiiviimpää yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten kanssa ja esitti, että tuottajayhdistykset ottaisivat metsänhoitoyhdistykset mukaan mm.
koulutiedottamiseen. Yleiskeskustelun lopuksi MTK:n
johtokunnan 2. puheenjohtaja Mauno Ylinen vastasi
yleiskeskustelussa esille nousseisiin kysymyksiin ja kävi
lopuksi läpi MTK:n valtuuskunnan hyväksymän yhdistysten kannusteohjelman sisällön.
JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 2015
Liiton johtokunta piti vuoden 2015 aikana 7 kokousta.
Johtokunta kokoontui lisäksi useaan otteeseen erilaisten
sidosryhmätapaamisten ja muiden tilaisuuksien merkeissä. Seuraavaan luetteloon on kirjattu oleellisimmat
varsinaisissa kokouksissa vuonna 2015 käsitellyt asiat.
8.1.
•• Järjestäytymiskokous, liiton puheenjohtajaksi valittiin edelleen Johanna Kankaanpää ja varapuheenjohtajaksi Harri Takala.
•• Liiton omien valiokuntien valinnat.
•• Valittiin edustajia eri yhteisöihin vuodeksi 2015.
•• Käsiteltiin liiton henkilöstöasioita.
•• Käsiteltiin muuta liiton toimintaa ja edunvalvontakysymyksiä.
•• Esillä olivat mm. maanomistajien oikeudet ja mm.
pohjavesikysymykset.
•• Lisäksi esillä olivat markkinoiden tilanne, tukikoulutukset, maaseutuohjelma.
•• Käsiteltiin liiton lausunto 1. vaihemaakuntakaavasta.
•• Käsiteltiin muita lausuntopyyntöjä.
•• Päätettiin tehdä aloite Keskusliitolle MTK-Ilmajoen
aloitteen pohjalta koskien tiedottamista.
•• Päätettiin koulujen ruokavisan voittajien palkintoretkestä.
20.2.
•• Käsiteltiin liiton toimintaa ja edunvalvontakysymyksiä.
•• Käsiteltiin liiton historiikkia, mukana oli historiikin
kirjoittaja Anssi Orrenmaa.
•• Käsiteltiin kevään eduskuntavaalitilaisuutta.
•• Käsiteltiin tulevia liiton 100-vuotisjuhlia.
•• Käsiteltiin uuden ohjelmakauden hankemahdollisuuksia.
•• Päätettiin tehdä aloite Keskusliitolle koulutiedottamisen materiaalista.
•• Käsiteltiin ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä.
•• Esillä olivat mm. tukikysymykset, markkinatilanne,
kaupan halpuuttamiskampanjat, tukikoulutukset,
maataloushallinnon organisointiselvitys ja puukauppakartelli.
•• Kokous oli osin yhteiskokous MTK:n valtuuskunnan
jäsenten kanssa.

•• Valtuuskuntaosioon osallistui myös MTK:n valtuuskunnan pj Tommi Lunttila.
•• Valtuuskuntaosiossa käsiteltiin mm. järjestöuudistusta ja valtuuskuntatyöskentelyä.
20.3.
•• Käsiteltiin liiton tilinpäätös ja talousasioita.
•• Käsiteltiin Anvian tilannetta ja valtakirjahankintaa.
•• Käsiteltiin liiton henkilöstöasioita.
•• Käsiteltiin suunnitelmaa liiton koulutiedottamishankkeeksi.
•• Käsiteltiin liiton lausunto vesienhoitosuunnitelmista.
•• Käsiteltiin lausuntopyyntöjä merienhoidosta ja tulvasuojelusta.
•• Käsiteltiin ruokakampanjapäivän järjestelyjä.
•• Käsiteltiin liiton edustuksia eri yhteisöissä.
•• Päätettiin yhdistysten toimintakilpailun uudesta mallista.
•• Käsiteltiin ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä.
•• Esillä olivat mm. maatalouden byrokratian karsiminen, lomitusjärjestelmän uudistus, kaupan asema
ja halpuuttaminen, hallitusohjelman valmistelutyö
ja markkinatilanne.
15.4.
•• Käsiteltiin MTK:n valtuuskunnan kokousasioita.
•• Keskusteltiin liittojen ja yhdistysten taloustilanteesta.
•• Käsiteltiin liiton hankkeen valmistelua.
•• Käsiteltiin reiluuttamistempauksen/pyttipannukampanjan valmisteluja.
•• Käsiteltiin liiton henkilöstöasioita.
•• Käsiteltiin liiton kevätkokouksen asioita.
•• Käsiteltiin muuta liiton toimintaa ja edunvalvontakysymyksiä.
•• Esillä olivat mm. nitraattiasetuksen muutostarpeet,
pysyvät nurmet ja suojavyöhykenurmet.
•• Kokous oli osin yhteiskokous MTK:n valtuuskunnan
jäsenten kanssa.
•• Kokouksen yhteydessä oli tapaaminen Ilkka-lehden
johdon kanssa.
•• Kokouksen yhteydessä liitossa erikoisharjoittelua
suorittanut Minna Tuurinkoski esitteli johtokunnalle
julkisten ruokahankintojen tilannetta EP:llä.
25.8.
•• Päätettiin nuorten vaikuttajavalmennukseen osallistumisesta.
•• Käsiteltiin liiton henkilöstö- ja talousasioita.
•• Hyväksyttiin liiton hankkeen hankesuunnitelma,
kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja kustannustenjako.
•• Käsiteltiin järjestön talouteen ja jäsenmaksuihin liittyviä kysymyksiä.
•• Käsiteltiin kevään ja kesän onnistuneita tempauksia
sekä syksyn toimintakalenteria.
•• Käsiteltiin ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä.
•• Esillä olivat mm. maatalouden vaikea taloustilanne,
markkinatilanne, järjestön esitykset maatalouden kriisitoimenpiteiksi ja tukimaksatusten tilanne.
•• Päätettiin tehdä aloite keskusliitolle nitraattiasetuksen
muuttamiseksi MTK-Kauhajoen aloitteen pohjalta.
•• Päätettiin järjestää kolme viljelijöiden hyvinvointia
ym. tukevaa maakunnallista tilaisuutta.
•• Keskusteltiin liitolle tehdyistä hankeyhteistyöaloitteista.

7.10.
•• Käsiteltiin MTK:n syksyn valtuuskunnan kokouksen asioita.
•• Käsiteltiin MTK:n valiokuntauudistuksen tilannetta
ja esityksiä.
•• Käsiteltiin kansanedustajatapaamisen asioita.
•• Käsiteltiin byrokratian purkua koskevia esityksiä.
•• Käsiteltiin liiton henkilöstö- ja talousasioita.
•• Käsiteltiin liiton vuoden 2016 jäsenmaksuasioita.
•• Käsiteltiin liiton vuoden 2016 talousarvio.
•• Käsiteltiin liiton hankehakemuksen tilannetta.
•• Käsiteltiin liiton edustuksia eri yhteisöissä.
•• Käsiteltiin liiton hyvinvointivaliokunnan aloite ja
päätettiin laittaa aloite eteenpäin Keskusliiton johtokunnalle. Käsiteltiin ajankohtaista lomitustilannetta.
•• Päätettiin osallistumisesta viljelijöiden hyvinvointihankkeen rahoitukseen.
•• Kokous pidettiin osittain yhteiskokouksena MTK:n
valtuuskunnan jäsenten kanssa.
19.11.
•• Käsiteltiin MTK:n syksyn valtuuskunnan kokouksen asioita.
•• Käsiteltiin liiton syyskokouksen asioita.
•• Hyväksyttiin esitys liiton toimintasuunnitelmaksi
vuodelle 2016.
•• Käsiteltiin Järviseudun alueen tuottajayhdistysten
aloite.
•• Päätettiin aloitteen ottamisesta liiton syyskokouksen asialistalle.
•• Käsiteltiin liiton johtokunnan vastausta aloitteeseen.
•• Käsiteltiin toimenpiteitä yhdistysten auttamiseksi jäsenmaksujen perinnässä.
•• Hyväksyttiin liiton viestintäsuunnitelma.
•• Päätettiin liiton lausunnosta Nurmon kaavoitushankkeeseen liittyen.
•• Käsiteltiin MTK-Nurmon esitys infrahankkeiden korvauskysymyksistä ja päätettiin toimittaa se aloitteena
edelleen Keskusliiton johtokunnalle.
•• Käsiteltiin liiton edustuksia eri yhteisöissä.
•• Käsiteltiin liiton yhteistyötä eri hankkeiden kanssa.
•• Käsiteltiin muuta liiton toimintaa ja edunvalvontakysymyksiä.
•• Kokous pidettiin osittain yhteiskokouksena MTK:n
valtuuskunnan jäsenten kanssa.
Osanotto johtokunnan kokouksiin 2015:
8.1. 20.2. 20.3. 15.4. 25.8. 7.10. 19.11. yht.
Kankaanpää J
Takala
Aila
Autio
Kankaanpää T
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Yli-Rahnasto
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JOHTOKUNNAN
SIDOSRYHMÄTAPAAMISET YM.
10.1. liiton johtokunta tapasi SDP:n Pohjanmaan piirin piirihallituksen ja piirin keskeisiä toimihenkiöitä Seinäjoella. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita
sekä tulevien eduskuntavaalien ja hallitusohjelman tavoitteita. Tilaisuudessa esillä olivat mm. elintarvikeketjun suuri merkitys aluetalouteen ja koko maakunnan
työllisyyteen ja toimeentuloon. Lisäksi käsiteltiin viime
vuosien budjettileikkauksia, byrokratiaa ja viljelijöiden
taloustilannetta.
15.4. liiton johtokunta tapasi Ilkka-lehden johtoa Elinkeinotalolla Seinäjoella. Tapaamisessa esillä olivat mm.
maatalouden ajankohtaiset kuulumiset sekä mediaalan muutokset.
15.4. liiton johtokunta kuuli liitossa erikoisharjoittelua
tehneen Minna Tuurinkosken esityksen alueen kuntien
ruokahankinnoista ja hankintastrategioista.
22.10. liiton johtokunta ja valtuuskunnan jäsenet tapasivat Helsingissä vaalipiirin kansanedustajia. Tapaamisen asialistalla olivat mm. maatilojen vaikea taloustilanne, Venäjän pakotteet, kaupan halpuuttamiskampanjat, budjettileikkaukset, lomituksen uhkatilanne ja
hankala kasvukausi.
Kertomusvuoden aikana liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat liiton edustajina useisiin
valtakunnallisiin mm. MTK:n järjestämiin tapaamisiin
ja tilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa tavattiin mm. ministereitä, virkamiehiä, kaupan ja teollisuuden edustajia ja erilaisten muiden sidosryhmien edustajia. Lisäksi
liiton johtokunta osallistui kertomusvuoden 2015 aikana useisiin muihin liiton tilaisuuksiin, joista kerrotaan
yksityiskohtaisemmin vuosikertomuksen kohdassa 3.4
”muu toiminta”.
KIRJELMÄT JA LAUSUNNOT YM.
Tuulivoimakaava
Tammikuussa liitto antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan
1 vaihemaakuntakaavasta eli tuulivoimaa koskevasta
vaihekaavasta. Lausunnossaan liitto katsoi, että tuulivoimalla tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä
vaikutus maakunnan energiahuoltoon ja aluetalouteen. Liiton näkemyksen mukaan kaavaluonnoksessa
pystyttiin varsin hyvin sovittamaan yhteen taloudellisia,
kulttuurisia ja ympäristöllisiä arvoja.
Liitto vaati lausunnossaan, että tuulivoimahankkeiden
käytännön toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota
tuulivoima-alueilla toimivien elinkeinonharjoittajien
(erityisesti maa- ja metsätalous) toiminnan turvaamiseen ja oikeuksiin. Liitto nosti erityisesti esille sähkölinjojen hankekohtaisen suunnittelun ja edellytti, että
mahdollisuuksien mukaan tulisi käyttää maakaapelointia ja sekä toteuttaa sähköjohtolinjoja mahdollisimman
pitkälle nykyisiä johtokäytäviä hyödyntäen. Pelloille sijoitettaessa tulisi käyttää uusinta paaluteknologiaa, joka
minimoi peltoviljelylle aiheutettavat haitat.
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Aloite keskusliitolle tiedottamisesta
Tammikuussa liiton johtokunta käsitteli MTK-Ilmajoen
aloitteen koskien tiedottamista. Aloitteessa esitettiin, että
järjestön pitäisi pyrkiä tuomaan mahdollisimman paljon
positiivisia uutisia jäsenistön tietoon. Liiton johtokunta päätti välittää yhdistyksen aloitteen edelleen MTK:n
johtokunnan käsiteltäväksi ja piti aloitetta perusteltuna.
Liitto edellytti MTK:n johtokunnalta toimia, että Maaseudun Tulevaisuus ja MTK tuovat mahdollisimman
paljon positiivisia uutisia maaseudun ja maatalouden
asioista jäsenistön tietoon.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan
luonnos
Helmikuussa liitto antoi lausunnon Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta. Liitto katsoi, että kaavaa koskevissa kysymyksissä tulee toimia
yhteistyössä paikallisten tuottajayhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten kanssa, joilla on maanomistajien ja
elinkeinonharjoittajien näkökulmasta asiassa riittävä
paikallistuntemus. Liiton lausunnossa nostettiin esille
vastaavat asiat kuin vaihemaakuntakaavasta tammikuussa annetussa lausunnossa ja korostettiin erityisesti
sähkölinjoista aiheutuvien haittojen minimointia.
Kemera-rahoitus ja metsähakkeen tuki
Liiton ja metsänhoitoyhdistysten yhteinen Etelä-Pohjanmaan metsävaliokunta julkaisi helmikuussa tiedotteen,
jossa valiokunta otti kantaa hallituksen esitykseen metsähakkeen tuotantotuen rajoituksesta ja kemera-rahoituksen tilanteeseen. Valiokunta katsoi, että hallituksen
esitys toteutuessaan kolahtaisi erityisen raskaasti EP:llä,
jossa kuitupuun käyttö on laskenut muutenkin rajusti.
Valiokunta vaati lakiesityksen kumoamista. Lisäksi valiokunta katsoi, että valmisteilla oleva Kemera-lain uudistus rajaa paljon hoitokohteita ulkopuolelle minimikoon noustessa kahteen hehtaariin. Lain uudistaminen
uhkaa myös katkaista metsänhoitotyöt siirtymäajaksi.
Tiedotteessa vaadittiin, että töitä voidaan jatkaa heti
vanhan Kemeran päättyä.
Ympäristölupien raportointivelvoitteet ja
maksullisuus
Pohjanmaan alueen maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta teki helmikuussa aloitteen Keskusliitolle ympäristölupiin liittyvistä raportointivelvoitteista. Valiokunta vaati Keskusliittoa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta
viranomaisten määräämät ympäristölupavelvollisten
kohtuuttomat raportointivelvoitteet saadaan kumottua.
Raportointia koskevat massiiviset (ja turhat) vaatimukset tulisi saada pikaisesti myös byrokratiaa selvittävälle
Tarastin työryhmälle tiedoksi.
Aloitteessa oli liitteenä esimerkki raportointimääräyksestä, jossa vaadittiin raportoimaan kotieläintalouden
ja peltopuolen lisäksi esimerkiksi jätteiden jätelajit, kokonaispainot ja käsittelymenetelmät käyttäen hallinnon
Tyvi-järjestelmää.
Valiokunta vaati myös, että valvonnan maksullisuus kumotaan välittömästi. Maatalous ei kestä enää yhtään

uutta viranomaismaksua eikä sen aiheuttamaa taloudellista ja henkistä lisärasitetta. Valiokunta katsoo, että
maksullisuus on luonut hallinnolle suoranaisen rahasammon. Kun hallinto voi laskuttaa elinkeinonharjoittajilta pyytämistään tiedoista, kohta tietojen pyytämiselle ei ole mitään rajaa.

luaa korostaa, että alueellamme on MTK-yhdistyksissä
jäsenenä noin 20 000 (yli 15 vuotta täyttänyttä) henkilöä. MTK-EP pitää tärkeänä, että riittävällä painoarvolla kuunnellaan maa- ja metsätalouden harjoittajia,
jotka ovat samalla myös keskeinen maa- ja vesialueiden omistajaryhmä.”

Kattiharjun tuulivoimapuiston
ympäristövaikutusten arviointiselostus

Liiton lausunnon johdannossa todettiin myös, että
”MTK-EP on ollut mukana vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja alueemme jokityöryhmissä, jotka ovat olleet osaltaan mukana vesienhoitosuunnitelmien laadinnassa. MTK-EP katsoo, että Etelä-Pohjanmaalla eri
toimijoiden välinen yhteistyö on toiminut varsin hyvin.
Vesienhoitoon liittyvät kysymykset koetaan tärkeiksi,
mutta samalla maakunnan eri toimijat ovat varsin hyvin pystyneet ottamaan huomioon erilaiset realiteetit.
MTK-EP haluaa erityisesti korostaa, että Etelä-Pohjanmaa on merkittävä maatalouden ja siihen liittyvän elintarviketeollisuuden alueellinen keskittymä. Vesienhoitotyötä tulee tehdä vaarantamatta ihmisten elinkeinoja
ja maakunnan taloudellista kehittymistä.”

Maaliskuussa liitto antoi lausunnon Kattiharjun tuulivoimapuiston ympäristöselostuksesta. Liitto piti myönteisenä, että tuulivoimapuiston suunnittelussa sekä selvityksissä on kuultu laajasti eri tahoja. Liitto totesi, että
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu riittävän kattavasti asiaan liittyviä tekijöitä. Lausunnossaan liitto korosti, että vaikka asiakirja painottuukin
ympäristönäkökohtiin, myös alueella toimivien elinkeinonharjoittajien (erityisesti maa- ja metsätalous) toiminnan turvaamiseen ja oikeuksiin tulee tuulivoimapuiston
lopullisessa toteuttamisessa kiinnittää huomiota. Liitto
piti lisäksi tärkeänä, että ennen tuulivoimapuiston rakentamista on oltava riittävät vakuudet siitä, että tuulimyllyjen purkukustannukset toiminnan loppuessa eivät
jää maanomistajan vastuulle.
Aloite koulutiedottamisen tukimateriaalista
Liiton johtokunta teki maaliskuussa aloitteen Keskusliiton johtokunnalle koulutiedottamisen tukimateriaalista.
Liitto katsoi, että koulutiedottamisen ja tilavierailujen
tueksi tarvitaan helposti saatavaa ja ajan tasalla olevaa materiaalia ja valmiita hyväksi testattuja toimintamalleja.
Liitto katsoi, että Keskusliitosta saa erilaisia tapahtumia varten valitettavan niukasti kampanjamateriaalia
ja se on lisäksi liian ”hienoa ja kallista”. Liitto esitti, että
Keskusliiton kannattaisi hyödyntää jo olemassa olevaa
runsasta opetus-/koulutiedotusaineistoa ja koota keskitetysti erityisesti sähköisessä muodossa olevia paketteja
koko tuottajajärjestön käyttöön. Tämä voitaisiin toteuttaa laatimalla muistitikku, jossa olisi kaikki keskeinen
koulutiedottamisen materiaali. Lisäksi tarvitaan yksinkertaista ja edullista painotuotetta eli käteen jaettavaa
materiaalia.
Liiton aloitteessa oli yksityiskohtainen esitys tarvittavista aineistoista.
Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2015–2021
Maaliskuun lopulla liitto antoi lausunnon ehdotuksesta Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2015–
2021. Liiton lausunto oli hyvin pitkä ja perusteellinen.
Seuraavassa suora lainaus liiton antaman lausunnon
johdannosta:
”MTK-EP pitää myönteisenä, että vesienhoitoon ja
myös merialueisiin liittyvässä suunnittelussa noudatetaan avoimuutta ja laajapohjaista valmistelua. Myös laaja lausuntokierros on myönteinen asia. Toisaalta laaja
lausuntokierros saattaa tuottaa hyvin monenlaisia kommentteja lausunnolla olevaan asiakirjaan. MTK-EP ha-

Johdannon jälkeen liiton lausunnossa tuotiin esille yleisiä huomioita vesienhoito-ohjelmaesityksestä. Liitto
katsoi, että vesistökuormitusta koskevissa malleissa on
edelleen suuria puutteita, vaikka ilmeisesti mallien rakentamisessa käytetty aineisto on aikaisempaa tarkempi
ja laajempi. Suurimpia puutteita ovat edelleenkin sisäisen kuormituksen, ravinteiden liukoisuuden, puhdistamolietteen ja viherrakentamisen sekä (lähinnä Itämereen kohdistuvana) suurien kuormituslähteiden (esim.
Luga-joen päästöt) ”unohtaminen”.
Liitto kyseenalaisti asiakirjassa esitetyn näkemyksen,
että maatalouden osuus vesistöjen fosforikuormituksesta olisi kasvanut edelliseen vesienhoitokauteen verrattuna. Liitto katsoi, että laskelmat ovat ristiriidassa
maataloudessa toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) tulosten kanssa. Liitto totesi:
”seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) tulosten mukaan
maatalouden ravinnekuormituspotentiaali ravinnetaseilla mitattuna on vähentynyt sekä typellä että erityisesti
fosforilla. Fosforilla kuormituspotentiaalin väheneminen
on ollut todella merkittävä. Vuonna 1995 fosforitase oli
18,3 kg/ha, kun taas vuonna 2013 se oli enää 2,5 kg/
ha.” Liitto muistutti, että maatalouden kuormitusosuuden korostaminen syyllistää kohtuuttomasti maataloutta
ja voi johtaa kalliisiin virheratkaisuihin.
Liitto katsoi, että vesienhoidossa ja uuden ympäristöohjelman ja nitraattiasetuksen valmistuksessa painotettiin
aivan liikaa ravinteiden käyttömäärien vähentämistä ja
maaperän köyhdyttämistä. Lopputulos uhkaa jo nyt peltoviljelyn järkevyyttä. Liiton lausunnossa tuotiin esille
myös pellon hyvän kasvukunnon ja tarpeiden mukaisen
lannoituksen merkitystä. Liiton lausunnossa käsiteltiin lopuksi yksityiskohtaisesti vesienhoito-ohjelmassa esitettyjä maataloutta ja maankäyttöä koskevia toimenpiteitä.
Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma
Maaliskuun lopulla liitto antoi lausunnon myös ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Liiton lausunto oli pitkä ja perusteelli-
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nen. Lausunnossaan liitto kritisoi sitä, että läpi koko
asiakirjan korostetaan Suomen maatalouden osuutta
merialueiden suurimpana kuormittajana. Liitto katsoi,
että asiakirjassa olisi ollut syytä tuoda paremmin esille
maataloudessa vesienhoidon hyväksi jo pitkään tehtyjä
erittäin merkityksellisiä ja laajoja toimenpiteitä.

ot mahdollisista vahingoista antavat hyvää perustietoa
tulvariskien hallinnan nykytilasta sekä auttavat arvioimaan käytettävissä olevia keinoja. Myös tulvakarttojen
selaamismahdollisuus internet-sivujen kautta tarjoaa
erittäin hyvän mahdollisuuden perehtyä tulvariskikysymykseen todella tarkasti.

Liitto piti erikoisena, että asiakirjassa ei ole myöskään
suhteutettu Suomen arvioituja kuormituslukuja muiden
Itämeren maiden arvioituihin kuormituslukuihin. Liitto katsoi, että suhteellisuuden vuoksi olisi ollut lisäksi
perusteltua esittää asiakirjassa arvioita, miten suuria
kuormituslukuja on vuosien aikana syntynyt Venäjän
ja Puolan lannoitetehtaiden ”yllätyksenä löydetyistä”
fosforipäästöistä. Liitto muistutti, että yksi yhden Venäjän tehtaan uutisoitu 1700 tonnin fosforipäästö oli
suurempi kuin yhdeksän Itämeren rantavaltion kokonaisvuosipäästöt. Liitto katsoi, että tällainen tieto olisi
tarpeen myös eri toimenpiteiden kustannustehokkuuden arvioimiseksi.

Liitto piti tulvariskien hallinnan keinojen valmistelutapaa onnistuneena. Liitto katsoi, että yhtenä työkaluna
käytetty monitavoitearviointi on antanut sidosryhmille
hyvän mahdollisuuden tuoda esille näkemyksiään ja
hakea hyväksyttävissä olevia ratkaisuja yhdessä muiden
toimijoiden kanssa. Liitto piti myönteisenä, että yhtenä
kriteerinä on ollut sosioekonomisten kysymysten huomioiminen ja maataloudelle aiheutuvien vahinkojen/
kustannusten vähentäminen. Liitto otti lausunnossaan
kantaa myös kustannuskysymyksiin ja muistutti, että
toimenpiteen ”veden pidättäminen valuma-alueella
pienimuotoisilla toimenpiteillä” -valmistelua tulee tehdä hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa siten,
että toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja riittävän
suuriin taloudellisiin kannusteisiin.

Liitto totesi, että ”Asiakirjassa on kuitenkin ansiokkaasti esitetty perustietoja sisäisestä kuormituksesta ja Suomenlahden pohjasedimenteistä, hapettomuudesta, kerroksellisuudesta ja ravinteiden mobilisoitumisesta. Valitettavasti sisäisen kuormituksen kuvaaminen on jäänyt
mekanismien tasolle, eikä sen suhteellista osuutta kokonaiskuormitusarvioihin verrattu ole esitetty. Asiakirjasta
tulisi myös paremmin käydä esille sisäisen kuormituksen vaikutus Suomenlahden veden laatuun ja leväkukintojen esiintymiseen.”
Liitto käsitteli lausunnossaan yksityiskohtaisesti asiakirjassa esitettyjä toimenpiteitä. Asiakirjassa esitetyt toimenpiteet painottuivat vahvasti ravinnekuormituksen
sekä vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormituksen
vähentämiseen. Liitto muistutti, että hyvässä kasvukunnossa oleva pelto, elinvoimainen kasvusto ja hyvä
ja laadukas sato auttavat käyttämään ravinteita tehokkaasti hyväksi. Kasvien tarpeen mukainen lannoitus
on siten myös vesienhoidon näkökulmasta perusteltua.
Liitto piti perusteltuna lisätä tietoa lääkeaineiden ja
hormonien esiintymisestä meriympäristössä. Hanke
on tärkeä myös ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta: mitä tapahtuu näille aineille, jos ne päätyisivät peltoon orgaanisten lannoitteiden osana. Liitto katsoi, että
jätevedenpuhdistusta tuleekin kehittää suuntaan, jossa
haitalliset aineet saadaan erilleen omaksi fraktiokseen,
jolloin ne eivät päädy suoraan vesiin eivätkä myöskään kierrätysravinteiden mukana pellolle tai muualle
ympäristöön. Liitti piti erittäin tarpeellisena, että lääkeaineita ja erilaisia muita haitta-aineita selvitetään raskasmetallien ohella, jotta puhdas maaperämme säilyy
puhtaana ravinteiden ja maanparannusaineiden kierrätyksestä huolimatta.
Tulvariskien hallintasuunnitelma
Maaliskuun lopulla liitto antoi Ely-keskukselle lausunnon ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi. Liitto katsoi,
että kaikissa kolmessa tulvariskien hallintasuunnitelmissa on tehty perusteellista työtä tulvariskialueiden
kartoittamisessa. Liiton mukaan tulvariskikartat ja arvi-
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Altian tilanne eduskuntavaalien alla
Kertomusvuoden keväällä eduskuntavaalien alla liittoon
tuli useita yhteydenottoja eräässä iltapäivälehdessä olleen artikkelin vuoksi. Lehtitoimittaja oli kirjoittanut kotimaisen viljan käytöstä ja jalostuksesta Altialla varsin
kriittiseen sävyyn. Artikkelissa viitattiin lisäksi lähestyviin eduskuntavaaleihin. Liiton toiminnanjohtaja Yrjö
Ojaniemi lähestyi alueen kansanedustajaehdokkaita kirjelmällä, jossa selvitettiin Altian Koskenkorvan tehtaan
merkitystä. Kirjelmässä todettiin seuraavaa:
”Altian etanolintuotanto tapahtuu Koskenkorvalla. Tehtaalla on suuri merkitys aluetaloudelle ja myös koko
Suomelle – kotimainen tuotanto korvaa tuontia ja pienentää siten vaihtotaseemme alijäämää sekä kansantalouden ja valtiontalouden velkaantumista. Tehdas tarjoaa työtä ja toimeentuloa suomalaisille. Tehtaan käyttämä
ohra on hyvälaatuista, lyhyiden kuljetusmatkojen takaa
hankittua kotimaista ohraa. Tehdas on ”biotehdas”, sillä se tuottaa etanolin lisäksi tärkkelystä elintarviketeollisuuteen ja paperiteollisuuteen, valkuaisrehua ja muuta rehua kotieläintalouteen ja hiilidioksidia. Uskomme
maakunnassa, että valtio-omistuksessa tehtaalla on hyvät edellytykset kannattavaan toimintaan.
Toimittaja vetää esille ohran hintavaihtelut ja ”kotimaisen ohran pakko-ostot”. Valitettavasti viljan hinta
Suomessa on ollut alhaisempi kuin mitä vilja on ollut
EU:ssa. Hintavaihtelut ovat globaaleja, EU:ssa ollaan
globaaleilla markkinoilla, eli hintavaihtelut eivät johdu
kotimaisesta raaka-aineesta (toimittaja väittää päinvastaista). Jos kuvitellaan, että joku ulkomainen toimija
ostaisi tehtaan ja haluaisi käyttää ulkomaista raakaainetta, ratkaisu olisi luultavasti tuotannon siirtäminen
ulkomaille tai vielä todennäköisemmin etanolin osto
maailmanmarkkinoilta.
MTK-EP katsoo, että Koskenkorvan tehdas osana Altian
toimintoja on valtion kannalta strategisesti tärkeää toimintaa. Kun tulos tulevina vuosina saadaan plussalle,
miksi kannattavasta toiminnasta pitäisi valtion päästä

eroon? Suomea ei pelasteta lahjoittamalla kansallisvarallisuutta kerta toisensa jälkeen ulkomaisten toimijoiden haltuun, jotka pahimmillaan ajavat täällä tuotannon alas. Tarvitsemme omaa tuotantoa ja omien luonnonvarojemme hyödyntämistä Suomessa tapahtuvassa
yritystoiminnassa.”
Maanomistajien näkemykset soidensuojelusta
Soidensuojelun täydennysohjelma aiheutti kertomusvuonna paljon keskustelua. Suojeluun liittyen Ely-keskus lähetti suoalueiden maanomistajille kyselyn suojeluhalukkuudesta. Liiton toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi ja MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Markus Peltola
laativat huhtikuussa kannanoton, jossa kannustettiin
maanomistajia olemaan aktiivisia ja tuomaan esille
näkemyksensä suojelusta. Maakuntalehdessä julkaistu
kirjoitus oli seuraava:
”Suoalueiden maanomistajat ovat saaneet alueellamme
kirjeen ELY-keskukselta, jossa kysellään maanomistajan suojeluhalukkuutta. Kyse on valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelmasta, jossa suojeltavaksi
esitetään yli 100.000 hehtaaria valtakunnallisesti luontoarvoiltaan tärkeiksi katsottuja suoalueita. Herää kysymys, täyttyvätkö ehdot Etelä-Pohjanmaan alueella
monessakaan kohteessa.
On ehdottaman tärkeää, että te maanomistajat vastaatte kyselyyn. Vastaamalla kyselyyn voitte kertoa mielipiteenne soidensuojelusta ja ottaa kantaa siihen, miten
mahdollista suojelua tulee toteuttaa. Vastaaminen kannattaa, ettei vastaamatta jättämistä tulkita myöntymiseksi suojeluhankkeille.
Suomessa on toteutettu vuosien mittaan useita suojeluohjelmia ja niiden toteutustavat ovat vaihdelleet Naturan kaltaisesta pakkosuojelusta vapaaehtoiseen Metso-ohjelmaan. On aivan aiheellista kysyä, onko kaikki
suojelu ollut perusteltua, varsinkin jos maanomistajien
oma toiminta ei ole uhannut luontoarvoja millään tavalla. Alueellamme oleva luonto soineen on säilytetty
omistajien toimesta jopa satojen vuosien ajan ja luontoarvoja on voitu turvata myös tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Mikä ihme vaarantaisi luontoarvot
tästä eteenpäin?
Maanomistajan oikeutta päättää oman maansa käytöstä
on rajoitettu monella tavalla. Käytännössä merkittäviä
luontoarvoja sisältäville soille ei ole mahdollista saada
esim. ympäristölupia turpeen nostoa varten. Tällaisilla
rajoituksilla on käytännössä monen suoalueen arvo nollattu ilman mitään korvauksia. Suojelun piiriin otetuista alueista on luvattu maksaa korvauksia. Puuttomalla
suolla korvaukset ovat valitettavasti melko mitättömiä.
Mutta kukaan ei tiedä, minkä arvoisia maa-alueet ovat
tuleville sukupolville. Soidensuojelun täydennysohjelmassa mitataan jälleen kerran sitä, annetaanko maanomistajalle itselleen mitään päätösvaltaa omistamiensa
maiden tulevaisuudesta. Kannattaa vastata ja vaikuttaa.”
Hirviluvat
Pohjanmaan alueen maa- ja ympäristöpoliittisen valiokunnan kannanotto hirviluvista julkaistiin toukokuussa.

Kannanotossa todettiin seuraavaa:
”Hirvikannan kasvattaminen huolestuttaa maanomistajia. Pohjanmaan ja Rannikkopohjanmaan alueellisten
riistaneuvostojen päättämät tavoitekannat vaihtelevat
hirvitalousalueittain tiheyksillä 2,5 ja 4,5 hirveä/1000ha.
Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n tavoite kannan tiheydeksi on 2,5 hirveä/1000ha. Nyt alueellisen riistaneuvoston asettamat hirvikantatavoitteet ovat paikoin lähes
kaksi kertaa suuremmat maanomistajien tavoitteisiin
verrattuna. Osalla hirvitalousalueista on selkeä pyrkimys kasvattaa hirvikantaa.
Liian tiheä hirvikanta aiheuttaa merkittäviä taloudellisia
vahinkoja erityisesti metsien taimikoihin. Hirvivahinkojen mittaamiseen ei ole olemassa selkeää mittaria. Korvattujen hirvivahinkojen tilasto ei kerro todellisista vahingoista juuri mitään, sillä merkittävin osa vahingoista
jää hakematta. Lisäksi korvausjärjestelmä on puutteellinen. Hirvikannan kasvu vaikuttaa herkästi metsävahinkojen kasvuun. Pienikin kannan kasvu lisää suhteessa
paljon enemmän vahinkoja.
Maanomistajat toivovat nyt vastuullisuutta Riistakeskukselta metsästäjiltä. Kaikki luvat tulee käyttää tehokkaasti ja oikein kohdennettuna. Jatkossa lupia tulee
hakea enemmän. Uuden valtakunnallisen hirvikannan
hoitosuunnitelman jalkauttaminen uhkaa jäädä maanomistajien kannalta heti hyödyttömäksi, jos maanomistajien näkemyksiä ei huomioida kannan hoidossa millään tavalla. Perinteisesti metsästäjät ovat metsästäneet
vastikkeetta yksityisillä mailla. Jos vastapalveluksena ei
saada kohtuullisia hirvikantoja, joutuvat maanomistajat
kehittämään uusia toimintatapoja kannanhoidolle. Metsästyksellä on nyt kysyntää myös kaupallisesti. Metsästysoikeus kuuluu maanomistajalle ja sen voi vuokrata
haluamalleen taholle.”
Aloite nitraattiasetuksen muuttamisesta
Kertomusvuoden elokuussa liiton johtokunta käsitteli
MTK-Kauhajoen aloitteen koskien nitraattiasetuksen
muuttamista. Johtokunta yhtyi aloitteeseen ja päätti
lähettää sen edelleen Keskusliiton johtokunnalle toimenpiteitä varten. Aloitteessa vaadittiin puuttumaan
nitraattiasetuksessa olevaan lannankäsittelyalueiden
vesitiiviysvaatimukseen. Aloitteessa katsottiin, että tiivis sora-alusta riittää lannan lastaukselle eikä vaikeuksissa olevaa maataloutta saa kuormittaa uusilla taloudellisilla rasitteilla.
Kannanotto tukien maksuaikatauluista
Elokuun lopussa liiton johtokunta antoi julkisuuteen
kannanoton. Kannanotto oli kokonaisuudessaan seuraava:
”MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta on erittäin huolissaan maatalouden vaikeasta tilanteesta. Maatalouteen
tehtyjen leikkausten, alhaisten markkinahintojen ja kasvukauden vaikeiden sääolojen lisäksi viljelijöiden taloutta ja maatilojen maksuvalmiutta kiristävät viljelijätukien horjuvat maksuaikataulut. MTK-Etelä-Pohjanmaa
edellyttää, että Maaseutuvirasto hoitaa tukien maksatukset sovitun aikataulun mukaisesti. Venäjä-pakotteisiin
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liittyvä sikojen kriisituki tulee saada myös välittömästi
maksuun. Viljelijöiden kassatilanne ei kestä enää minkäänlaisia viivästyksiä.”
Lausunto MTK:n valiokuntauudistuksesta
Kertomusvuoden lokakuussa liitto antoi lausunnon
MTK:n valiokuntauudistuksesta. Liitto katsoi, että
MTK:n valiokuntien rakennetta, tehtäviä ja toimintaa
on perusteltua uudistaa, mutta koska kyseessä on suuri
ja kauaskantoinen asia, syksyn 2015 valtuuskunnassa
tulisi päättää vain valiokuntauudistuksen keskeisestä
sisällöstä ja jatkaa valmistelua valtuuskunnan kokouksessa esille tulleiden näkemysten pohjalta.
Liitto piti tärkeänä, että uudistus parantaa valiokuntien vuorovaikutusta ja tiedonkulkua liittojen suuntaan.
Vaikka liitto kannattikin lausunnossaan valiokuntien toiminnan rohkeaa uudistamista, liitto korosti eräiden valiokuntien ja jaostojen omarahoitusta, tärkeyttä ja tehtäviä hintaneuvotteluissa tai vastaavissa sopimusneuvotteluissa. Näiden valiokuntien tai jaostojen toiminta
on tältä osin turvattava tuotantosektoria tyydyttävällä
tavalla. Lisäksi liitto katsoi, että tärkkelysperunalla tulee olla oma jaosto.
Aloite keskusliitolle maatilojen kriisiavusta
Lokakuussa liiton johtokunta käsitteli liiton oman hyvinvointivaliokunnan aloitteen koskien maatilojen tarvitsemaa kriisiapua. Johtokunta päätti lähettää aloitteen edelleen Keskusliiton johtokunnalle toimenpiteitä
varten. Aloitteessa esitetään, että käynnistettäisiin valtakunnallinen viljelijöitä kriisissä tukeva hanke, jossa
vaikeuksiin joutuneet maatilat saisivat konkreettista
apua ongelmien selvittämiseen ja ratkaisuun. Toiminta olisi ehdottoman luottamuksellista ja tiloille pääosin
maksutonta eikä muistuttaisi miltään osin viranomaistoiminnalta. Eräissä maakunnissa vastaavaa toimintaa
on jo toteutettu aikaisemmalla ohjelmakaudella hankepohjaisesti.
Lomituspalvelulain uudistus
Lokakuun puolivälissää liitto antoi lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain uudistuksesta. Lausunnon aluksi liitto totesi seuraavaa:
”MTK-Etelä-Pohjanmaa ei hyväksy lomitusjärjestelmän
heikentämistä eikä sijaisapu- ja lomaoikeuden ehtojen
kiristämistä. Kotieläinyrittäjien määrä tulee laskemaan
seuraavina vuosina huomattavasti. Tämä tulee huomioida laskelmissa. Säästöjä on kertynyt jo lomitustoiminnan tehostamisen ja esimerkiksi rinnakkain pidettävien lomapäivien ansiosta edellisiltäkin vuosilta.
Elintarvikehuoltovarmuudeen turvaaminen on kaikkien suomalaisten etu. Säästöjä laskiessa myös lomittajien ja hallintohenkilöstön lomarahojen puolittaminen
tulee huomioida.”
Lausunnossaan liitto korosti, että lomitusjärjestelmä on
keskeinen osa maatalouden sosiaaliturvaa, jota on kehitetty 40 vuotta kotieläintuottajien varajärjestelmäksi
ja yrittäjien ja tuotantoeläinten rinnalla kulkijaksi. Päätoimisten viljelijöiden lomaoikeuden turvaaminen ja
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työssä jaksamisen tukeminen on järjestelmän olemassaolon tärkein tehtävä.
Lausunnossa liitto nosti esille lakiesityksen ongelmakohtia ja esitti niihin korjauksia. Lausunnossa esitettiin
myös arvioita, miten suuri joukko erilaisia tiloja jäisi
lomituspalveluiden ulkopuolelle Etelä-Pohjanmaalla
eri paikallisyksiköissä ja mitä vaikutuksia tällä olisi lomittajien määrään.
Lausunnon lopuksi liitto totesi: ”Tulevaisuuden lomituspalvelumalli tulee olla sellainen joka turvaa järjestelmän
toiminnan joka paikassa sekä jokaisella tilalla. Varajärjestelmän tunnusmerkit ovat täytettävä edelleenkin.
Mitään valvovaa viranomaista järjestelmä ei tarvitse,
vaan sen on toimittava yrittäjän tukena ja hyvinvointia
tuottavana palveluna.”
Lausunto Nurmon osayleiskaavan tarkistuksesta
Marraskuussa liitto antoi lausunnon Seinäjoen kaupungille Nurmon Keskustan osayleiskaavan tarkistuksesta. Liitto katsoi, että kaavaratkaisu ei saa heikentää koko maakunnallemme ja Seinäjoen kaupungille
tärkeän maa- ja elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä.
Maatilojen kehittämismahdollisuudet tulee turvata pitkällä tähtäimellä.
Liitto esitti näkemyksenään, että kaavaesityksen vaihtoehdossa 1 (VE1) varattu palvelujen alue (ABC-liikenneaseman rakentaminen) aiheuttaisi alueen maatilataloudelle kohtuuttomia rajoituksia ja haittoja. Kotieläintilojen tuotannon laajentaminen tosiasiallisesti estyisi.
Myös ABC-aseman toiminta väistämättä häiriintyisi.
Liitto esitti, että nämä rajoitukset ja häiriöt voidaan helposti välttää sijoittamalla uudet liikenneasemat muualle kuin viljelykäytössä ja kotieläintaloudelle tärkeälle
peltoalueelle.
Liitto katsoi, että kaavavaihtoehdoista VE2 on mahdollinen. Liitto esitti myös käsityksenään, että maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää mahdollisten uusien
huoltoasemarakennusten sijoittamista olemassa olevien
kaupallisten keskittymien läheisyyteen.
Aloite infrahankkeiden korvausmenettelystä
Liiton johtokunta käsitteli marraskuussa MTK-Nurmon
aloitteen koskien infrahankkeiden korvausmenettelyä.
MTK-Nurmo esitti: ”MTK ryhtyy ajamaan lakimuutosta,
että infrahankkeiden yhteydessä ensisijainen korvaustapa olisi vaihtomaa. Pirstaloitumisen ratkaisemiseksi
tiehankkeiden yhteydessä tulisi suorittaa uusjako. Toissijaisena vaihtoehtona on, että tapahtuvat lunastukset olisivat verovapaita ja menetetyn pinta-alan osalta
korvaavaa peltoa ostettaessa saataisiin varainsiirtoverovapaus.”
Liiton johtokunta käsitteli asian ja päätti toimittaa MTKNurmon esityksen edelleen MTK:n johtokunnan käsiteltäväksi täydennettynä siten, että myös riittävän suuri
rahallinen korvaus voi tulla silloin kyseeseen, kun viljelijä itse pitää sitä parhaana vaihtoehtona. Myös riittävät
korvaukset kotieläinrakennusten sijoittamiseksi uuteen
paikkaan tulee olla vaihtoehtona.

VALIOKUNTIEN KOKOUKSET
Liiton valiokunnat ovat kokoontuneet kertomusvuoden aikana jäljempänä esitetyllä tavalla. Kokouspäivien yhteyteen on luetteloitu myös tärkeimmät kokouksissa käsitellyt asiat.
Maitovaliokunta
28.9.
•• Maitomarkkinoiden tilanne
•• Venäjä-pakotteiden vaikutus
•• Maidon hintakehitys
•• Tuotantokustannusten nousu
•• Kilpailuviranomaisten toiminta
•• Brysselin viljelijämielenosoitus
•• Kriisipaketin sisältö
•• Byrokratian purkuohjelma
•• Tukikysymykset
•• Pohjoisen tuen tilanne
Etelä-Pohjanmaan metsävaliokunta (yhteinen)
13.2.
•• Valiokunnan järjestäytyminen
•• Valiokunnan ohjesäännön hyväksyminen
•• Eduskuntavaalit ja tilaisuudet
•• Kemeran tilanne
•• Metsälain muutos
•• Maatalouden ajankohtaiskysymykset
•• Maanomistajien edustukset alueen eri sidosryhmissä
•• Metsäsuunnitelmat ja mobiilivälineet
•• Metsäjäsenyystilanne
•• Sijaisavun mahdollisuudet luottamustehtävissä
••
28.4.
•• Metsänhoitoyhdistysten jäsentilanne
•• Uusien kansanedustajien infopaketti
•• Metsäkeskuksen uusi organisaatio
•• Metsäkeskuksen ajankohtaiset asiat
•• Hirvikannan rajoittaminen
•• Metsäyhtiöiden tilanne
•• Ajankohtaiset tuottajapuolen kysymykset
•• Kokoukseen osallistui Jorma Vierula Suomen Metsäkeskuksesta
6.10.
•• Maatalouden vaikea markkinatilanne
•• Byrokratian purkutilanne

•• Kemera-lain tilanne
•• Metsätilojen spv-huojennusten valmistelu
•• Metsänhoitoyhdistysten jäsentilanne
•• Maakuntakaavoituksen tilanne
•• Alueellisen metsäohjelman laadinta
•• Valiokunnan työskentelyn suunnittelua
•• Yhteismetsien osallistuminen
Pohjanmaan ympäristö- ja maapoliittinen
valiokunta (yhteinen)
19.2.
•• Kokousta isännöi MTK-Etelä-Pohjanmaa
•• Valiokunnan järjestäytyminen
•• Tuulivoimakysymykset
•• Linjakorvauskysymykset
•• Ojituksen rumpukokovaatimukset
•• Valiokunnan hallitusohjelmatavoitteet
•• Ympäristölupakysymykset
•• Vesienhoitosuunnitelmalausunnot
•• Leveiden rakennusten tarkastukset
•• Uusi ympäristötukijärjestelmä
13.11.
•• Kokousta isännöi ÖSP (Österbottens Svenska Producentförbund)
•• Valiokunnan sihteerin väliaikaisratkaisut
•• Ympäristökorvausjärjestelmän määrärahojen ylitys
•• Ympäristölupa-asiat, kuntien mahdolliset tarkastusmaksut
•• Nitraattiasetus
•• Ajankohtaiset lakimuutoskysymykset
•• MTK:n valiokuntauudistus
•• Maan kuivatus ja ojitus
•• Kuntaliiton lausunto tuulivoimakaavoista
Hyvinvointivaliokunta
28.4.
•• Lomitus
•• Melan valtuuskunta
•• Nuorten maatalousyrittäjien hyvinvointi
•• Hyvinvointihankkeen suunnittelu
•• Mela-asiamiesten kuulumiset
24.9.
•• Varavoimaa farmarille hankkeen esittely ja keskustelu tilanteesta Etelä-Pohjanmaalla
•• Lomitus
•• Maaseudun tukihenkilötoiminnan jelppiryhmä
Kuluttajatyöryhmä
7.1.
•• Kuluttajatyön painopisteiden määrittäminen
•• Koulu- kauppa- ja ravintolayhteistyön suunnittelu
9.12.
•• Tuottajalle kiitos -kampanjan järjestelyt
•• Lehtikirjoituksen valmistelu yhteistyössä lihavaliokunnan kanssa
•• Katsaus Maaseutu tutuksi -hankkeen valmistelusta
•• Liiton sosiaalisen median kampanjat

Etelä-Pohjanmaan metsävaliokunta vieraili 6.10.
Lapuan Sahalla
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Maaseutunuorten valiokunta
Maaseutunuorten valiokunnan kokoonpanoa muutettiin siten, että kerhokohtaisesta paikkajaosta siirryttiin
yhdistyskohtaiseen paikkajakoon.
23.1.
•• valiokunnan toimintaperiaatteet
•• vuoden 2015 toiminnan suunnittelu
•• MTK:n maaseutunuorten valiokunnan kuulumiset
•• Muut asiat: maaseutunuorten omat työtakit ja taloudellinen tilanne

Maaseutunuorten valiokunta piti järjestäytymiskokouksensa 23.1. Ilmajoella. Paikalla olivat Janne
Autio Kortesjärveltä, Jussi Knuuttila Laihialta, Aleksi Keisala Töysästä, puheenjohtaja Reetta Valkama
Jalasjärveltä, Marko Peräsaari Karijoelta ja Petter
Sandelin Nurmosta.

7.4.
•• Liiton kevätkokouksen maaseutunuorten puhe ja
kannanotto
•• Kesätapaaminen Teuvalla
•• Kummitilatapaaminen, IMO:n 2. vuosikurssin saunailta ja syksyn maaseutunuorten tapaaminen
•• Maaseutunuorten työtakkiprojektin suunnittelu
24.8.
•• Keskustelua MTK:n johtokunnan maaseutunuorten
edustajasta
•• Kummitilatoiminnan käynnistäminen eduskuntakaudelle 2015–2019
•• MTK:n maaseutunuorten valiokunnan kuulumiset
•• 23.10. maaseutunuorten syystapaaminen Laihian
Maltaalla
9.12.
•• Maaseutunuorten toiminta vuonna 2016: KP-EPÖSP -tapaaminen, maaseutunuorten syysparlamentti Etelä-Pohjanmaalla marraskuussa, kesätapaaminen, kuluttajatyö festivaaleilla, IMO:n kakkosvuosikurssin saunotus
•• Joulutulet
•• Piispan tapaaminen
Lihavaliokunta
13.4.
•• Vierailtiin Altian Koskenkorvan tehtaalla. Toiminnasta kertoi myyntipäällikkö Asko Rantanen. Tehdas on
merkittävä ohran käyttäjä (190 milj. kg) sekä suuri
rehuntuottaja
•• Käsiteltiin ajankohtaista hinta- ja markkinatilannetta
•• Kuultiin eri tuotantosuuntien ajankohtaisia asioita ja
markkinatilannetta.
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•• Päätettiin tehdä julkinen kannanotto Altian tehtaan
säilyttämiseksi
9.12.
•• ETT:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi esitteli aikomuksia purkaa ankaran vastuun periaate sekä sikaruton leviämisen tilanteen
•• Keskusteltiin sikaloiden kasvavista pinta-alavaatimuksista alan kannattavuuskriisin ollessa pahimmillaan. Päätettiin tehdä aloite johtokunnan kautta keskusliitolle siirtymäsäännösten jatkamisesta
•• Ympäristökorvausten toimenpiteisiin sitouduttiin ahkerasti ja valtio petti sopimuksen rajoittamalla sopimusalaa. Valiokunta ei voi hyväksyä toimintatapaa
ja vaatii lisärahaa toimenpiteisiin esimerkiksi ympäristöministeriön soidensuojelurahoista
•• Keskon kinkkukampanja, jossa tuetaan myös viljelijää, sai myönteistä palautetta valiokunnassa. Kampanjaa päätettiin tukea jalkautumalla kauppoihin.
Tapahtuma sai paljon julkisuutta ja päädyttiinpä asian tiimoilta myös radioon
•• Hyväksyttiin yhdessä kuluttajaryhmän kanssa tehty
mielipidekirjoitus
Kasvintuotantovaliokunta
19.3.
•• Valiokunta kokoontui Lapuan Perunan tiloissa. Toimitusjohtaja Ossi Paakki kertoi tehtaan toiminnasta
ja viljelypäällikkö Arto Sillanpää kertoi tärkkelysperunan sopimustuotannosta, viljelyaloista sekä solunesteen uusista käyttötavoista.
•• Esa Similä kertoi Polar Oatsin uudesta sopimusmallista ja Kouvolan isosta biohankkeesta oljen hyödyntämiseksi. Epäiltiin hankkeen realistisuutta oljen
hankinnan suhteen
•• Henri Honkala esitteli ProAgrian mahdollisuuksia
auttaa viljelijöitä uuden Neuvo 2020 -hankkeen
avulla
•• Esiteltiin ajankohtaista markkinatilannetta, joka on
huolestuttava
11.12.
•• Keskusliitto järjesti Helsingissä alueellisten viljavaliokuntien yhteistapaamisen. Etelä-Pohjanmaalta paikalla oli viiden hengen edustus.
•• Tilaisuudessa esiteltiin uusia sähköisiä kaupankäynnin ja varastonhallinnan välineitä
•• Viennin edistäminen koetaan erittäin tärkeäksi, tavoitteena saada vientiin lisäarvotuotteita
•• Pääosa viljasta käytetään yhä kotimaassa, noin 88 %
•• Öljykasvien peittauspoikkeus saatiin käyttöön myös
vuodelle 2016
Maaseutuyrittäjävaliokunta
12.3.
•• Valiokunta järjesti Maatilayrittäjä liikenteessä –infotilaisuuden. Pääpuhujana oli keskusliitosta Ilpo Mattila. Vakuutusasioista puhui Matti Hallila
17.11.
•• Järjestettiin koulutustilaisuus maatilan yhtiöittämisestä, puhujina oli Olavi Kuja-Lipasti ja veroasioissa Petri Ollinkoski

Yrjö Ojaniemi

Miia Mannila

Ari Perälä

Hanna Helander

Karoliina Streefkerk

Kaisa Pihlaja

Seija Vierula

3.3 TOIMIHENKILÖIDEN JA TOIMISTON TOIMINTA 2015
Liiton toimisto on toimintavuonna sijainnut Elinkeinotalossa Seinäjoella. Kertomusvuonna lähetettiin tuottajayhdistyksille 8 kiertokirjettä ja lukuisia sähköpostitiedotteita sekä maaseutunuorten kerhoille 5 kiertokirjettä. Kaikkiaan toimistosta lähetettiin vuoden 2015 aikana 1923 liiton kirjelähetystä. Saapuneita kirjeitä oli 494.
Toiminnanjohtajana on toiminut Yrjö Ojaniemi (1.1.2001-). Ojaniemen tehtäviin on kuulunut liiton toiminnan yleinen johtaminen johtokunnan alaisuudessa. Samalla hän on toiminut muiden toimihenkilöiden esimiehenä. Toiminnanjohtajan vastuulle ovat kuuluneet liiton yleiset kokoukset, johtokunnan sekä maito- ja metsävaliokunnan kokoukset. Erityisalueina ovat olleet maatalouspolitiikka, suhteet sidosryhmiin, liiton talous sekä maa- ja
ympäristöpolitiikka. Lisäksi hän on osallistunut liiton edustajana esimerkiksi erilaisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin sekä erilaisten hankkeiden ohjausryhmiin.
Kenttäpäällikkö Ari Perälän (1.1.2014-) tehtävänä on ollut tuottajayhdistysten järjestötoiminnan suunnittelu
ja johto, jäsenasioiden hoito sekä kurssi- ja koulutustoiminta. Perälä on toiminut liha-, kasvintuotanto- ja maaseutuyrittäjävaliokuntien sihteerinä.
Järjestöagrologi Hanna Helanderin (1.2.2011-) sijaisena toimineen järjestöagronomi Kaisa Pihlajan
(1.9.2014-) tehtäväalueena on ollut kuluttajatyö, koulutus- ja tiedotustoiminta, julkaisut, maaseutunuorten toiminta sekä yleinen järjestötyö. Pihlaja on toiminut maaseutunuorten valiokunnan ja kuluttajatyöryhmän sihteerinä.
Lisäksi hän on osallistunut liiton edustajana erilaisiin työryhmiin ja hankkeiden ohjausryhmiin.
Järjestöagrologi Miia Mannilan (1.9.2007-) ja hänen sijaisenaan kesäkuun loppuun toimineen Karoliina
Streefkerkin (1.10.2012–30.6.2015) tehtävinä ovat olleet sosiaalipolitiikka, maaseutunuorten toiminta ja yleinen järjestötyö. He ovat toimineet myös hyvinvointivaliokunnan ja maaseutunuorten valiokunnan sihteereinä.
Toimistosihteeri Seija Vierulan (19.2.1990-) tehtäviin ovat kuuluneet esimerkiksi kirjanpito, palkanlaskenta,
jäsenrekisterin hoito, monistus ja postitus, arkistointi sekä erilaiset toimiston juoksevat asiat. Lisäksi hän on toiminut kuluttajatyöryhmän sihteerinä.
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3.4 MUU TOIMINTA
Ruokavisan palkitsemistilaisuus Atrialla
MTK järjesti syksyllä 2014 yhteistyössä Ruokatieto
ry:n ja Kotitalousopettajien liiton kanssa yläasteen kotitalousryhmille suunnatun Ruokavisa-nettikilpailun,
jonka avulla tutustutettiin nuoria pellolta pöytään
-ruokaketjuun. Etelä-Pohjanmaalla ykkössijan nappasi Isonkyrön koulu, toisena tuli Jurvan yläkoulu ja
kolmantena Seinäjoen lyseo. Nämä ryhmät palkittiin
20.1. tutustumiskäynnillä Atrian Nurmon tehtaaseen.
Vuoden 2015 Ruokavisa kilpailtiin heti alkutalvesta.
Kilpailun voitti tällä kertaa Jurvan yläkoulun kotitalousryhmä, joka palkittiin tuotepalkinnoin.

Ruokavisan palkitsemistilaisuus järjestettiin tehdasvierailun merkeissä Atrialla maakunnan voittajakolmikkoluokille.

Veropäivä
Liitto järjesti 23.1. maakunnallisen veropäivän Seinäjoki-salissa. Tilaisuudessa ajankohtaisia veroasioita
kävivät läpi Timo Sipilä MTK:sta ja veroasiantuntija
Petri Ollinkoski Etelä-Pohjanmaan Verotoimistosta. Tilaisuuteen osallistui 143 henkilöä.

noksi MTK-sankoja. Haasteelliseksi osoittautuneeseen
visaan osallistui runsaasti väkeä ja kaikki 1 000 sankoa jaettiin kahden päivän aikana.

Sarkamessuilla arvuuteltiin ruoan kotimaisuutta.
Liiton pisteellä oli toisinaan väkeä tungokseksi asti

Puheenjohtajien ja sihteerien
neuvottelukunnan kokous
Tuottajayhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien
neuvottelukunnan kokous järjestettiin tällä kertaa
Helsingin matkan muodossa 3.–4.2. Reissun aikana

Tammikuiset veropäivät vetävät väkeä vuodesta toiseen.

Sarka-messut Seinäjoen Areenassa
Sarka-messut järjestettiin Seinäjoella 30.–31.1. Liitto
oli mukana tapahtumassa omalla osastolla tapaamassa jäseniään ja tekemässä kuluttajatyötä kotimaisen
ruoan eteen. Osastolla messuyleisö sai osallistua ruoan alkuperävisaan ja visan täyttäneille jaettiin palkin-
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Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit kävivät helmikuussa Helsingissä. Kotimatkalla poikettiin kahville Frantsilan Kehäkukkaan.

käytiin läpi liiton ajankohtaisia asioita ja Anna-Liisa
Knuuti keskusliitosta koulutti väkeä yhdistystyön kehittämiseksi. Matkan aikana vierailtiin myös Maalaistentalolla tutustumassa keskusliiton toimintaan ja
keskustelemassa sekä kuuntelemassa ajankohtaisista
maatalouspoliittisista asioista. Lisäksi matkalaiset kävivät Eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunnan
puheenjohtajan Jari Lepän vieraana. Maitosektorin
ajankohtaisia asioita käsiteltiin Valiolla Helsingin Pitäjänmäellä Reima Luomalan johdolla.
Liiton tiedotuslehti
Liitto julkaisi maaliskuun alussa jäsentiloille ja sidosryhmille postitetun tiedotuslehden. Lehden painos
oli 9000 kpl. Lehdessä käytiin läpi maataloussektorin
ajankohtaisasioita keskittyen etenkin uuden tukiohjelmakauden tuomiin muutoksiin sekä lähestyviin eduskuntavaaleihin.

listui 25 alueen kansanedustajaehdokasta. Vaalipaneelissa käytiin läpi järjestöjen omia ja maakunnallisia
vaaliteemoja sekä selvitettiin ehdokkaiden näkemyksiä yrittäjyyttä haittaavasta byrokratiaviidakosta, kotimaisesta energiantuotannosta ja ruoan hinnasta.
Maatilayrittäjä liikenteessä
Liitto järjesti 13.3. Elinkeinotalolla jäsenilleen tilaisuuden, jossa käytiin läpi maatalousyrittäjiä ja urakoitsijoita koskevia vaatimuksia liikenteessä. Yrittäjää kohtaa
monenlaiset vaateet niin ajokorttiin, polttoaineeseen
kuin liikennelupaankin liittyen.
MTK:n asiantuntija Ilpo Mattila kävi läpi lupa-asioita
ja käytännön esimerkkejä. Vakuutuksiin liittyvän puheenvuoron käytti LähiTapiolan edustaja Matti Hallila. Tilaisuuteen osallistui 13 jäsentä.
Hyvän mielen lounas
MTK Etelä-Pohjanmaa ja MTK-Lappajärvi järjestivät
koko maakunnan viljelijöiden ja viljelijäperheiden
hengellisen tilaisuuden sunnuntaina 22.3. Lappajärven seurakuntatalolla. Lounaan lisäksi ohjelmassa oli
musiikkia, puheita ja mukavaa yhdessäoloa. Tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä lounastajaa.
Kuluttajavastaavien tapaaminen
Liiton kuluttajatyöryhmä kutsui tuottajayhdistysten
kuluttajavastaavat yhteiseen tapaamiseen lauantaina
28.3. Isoonkyröön. Tapaamisen alussa tutustuimme
Isonkyrön vanhassa Osuusmeijerissä toimivaan Kyrö
Distillery Company -ruisviskitislaamoon. Vierailun
jälkeen siirryimme Isonkyrön kotiseututalolle keskustelemaan kuluttajatyötä koskevista ajankohtaisasioista
sekä jaoimme ideoita kuluttajatyön toteuttamiseen.
Kokoontumiseen osallistui 12 aktiivia sekä liitosta Kaisa Pihlaja.

Liiton tiedotuslehti julkaistiin tuttuun tapaan maaliskuussa.

Suoramyynti-info
MTK-Etelä-Pohjanmaa, Into Seinäjoki ja Aitoja Makuja
-hanke järjestivät Elinkeinotalolla 18.2. Suoramyyntiinfon. Tilaisuudessa rohkaistiin lähiruokatuotannosta
kiinnostuneita maatalousyrittäjiä Suoramyynnin pariin ja kerrottiin Aitoja Makuja -hankkeen tekemästä
suoramyyntioppaasta. Arto Huhtala Lakeuden Highlandista kertoi omakohtaisia kokemuksiaan suoramyynnin ehdoista ja edellytyksistä. Lisäksi Ville Orrenmaa Myynninmaailma Oy:stä kertoi sosiaalisen
median hyödyntämisestä lähiruokamarkkinoinnissa.
Tilaisuuteen osallistui parisenkymmentä suoramyynnistä kiinnostunutta yrittäjää.
Vaalipaneeli Sorsanpesällä
MTK-Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari järjestivät yhteisen
vaalipaneelin Sorsanpesällä 10.3. Tilaisuuteen osal-

Kuluttajavastaavien tapaamisessa tutustuttiin myös
Kyrö Distillery Companyn toimintaan.
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Nettisivukoulutukset yhdistysvastaaville
Koulutukset järjestettiin 7.4. Alajärvellä Kurejoen yksikön tiloissa sekä 8.4. Kauhajoella kahvila Valkoisessa
Puussa. Koulutuksissa käytiin rauhalliseen tahtiin läpi
nettisivujen päivittämisen perusasioita. Lisäksi jaettiin
kotiin viemisiksi kuvallinen materiaali helpottamaan
päivitystyötä. Molempiin koulutuksiin osallistui kaksi
henkilöä per päivä.
Miksi se joka tekee eniten saa vähiten
-ruokakampanja kauppatorilla
MTK järjesti valtakunnallisen ruokakampanjan 27.4.
reilumpien tuottajaosuuksien puolesta. Kaupunkien
toreilla ympäri Suomea myytiin kotimaisista raakaaineista valmistettua pyttipannua tuottajahintaan 30
senttiä/annos. MTK-Etelä-Pohjanmaa myi pyttipannua Seinäjoen kauppatorilla 500 annosta. Kuluttajille annettiin mahdollisuus reiluuttaa annoksen hintaa
halutessaa ylöspäin. Keskihinta Seinäjoella myydyille
annoksille olikin noin 80 senttiä.

teltiin keinoista puuttua viljelijöiden uupumukseen ja
hätään. Tilaisuudessa oli paikalla kolmisenkymmentä
kuulijaa ja keskustelijaa maatalousyrittäjien sidosryhmistä.
Ruokaprovinssi Seinäjoella
MTK-Etelä-Pohjanmaa osallistui 15.8. Seinäjoella
Ruokaprovinssitori -tapahtumaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan Maa- ja Kotitalousnaisten kanssa. Tapahtumassa kyseltiin kuluttajilta ruuan alkuperistä. Esillä oli
viisi tuotetta ja näistä piti etsiä, että oliko tuote kotimainen vai ulkomainen.
Elintarviketyöläisten liiton kesäpäivät
Suomen elintarviketyöläisten liiton kesäpäivät järjestettiin 22.8. Seinäjoella. Liitto oli mukana tapahtumassa omalla markkinapisteellään.

Liitto osallistui SEL:n kesäpäiville omalla markkinapisteellään.

Sadonkorjuumarkkinat
MTK-Etelä-Pohjanmaa osallistui 12.9. Elinkeinotalolla
Maa- ja Kotitalousnaisten järjestämille Sadonkorjuumarkkinoille. Tapahtumassa kyseltiin kuluttajilta ruuan
alkuperistä. Esillä oli viisi tuotetta ja näistä piti etsiä,
että oliko tuote kotimainen vai ulkomainen.

Pyttipannukampanjalla MTK halusi muistuttaa, kuinka suuri osa ruoan hinnasta päätyy viljelijän kukkaroon. Maidolla ja munalla höystetyn pyttipannuannoksen tuottajahinta oli 30 senttiä.

Varhaisen välittämisen treffit
MTK-Etelä-Pohjanmaa ja Mela järjestivät Elinkeinotalolla 5.5 Varhaisen välittämisen treffit, joilla keskus-

Varhaisen välittämisen treffeillä pohdittiin keinoja
viljelijän jaksamisen tukemiseen.
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Sadonkorjuumessuilla Seija Vierula muistutti ruokavisailun keinoin kuluttajia ruoan kotimaisuudesta.

MTK-liittojen jäsenmatka Italiaan
Tuottajille järjestettiin pienen tauon jälkeen mahdollisuus ammatilliseen jäsenmatkaan. Yhteistyökumppaniksi valikoitui matkanjärjestäjänä Triotravels ja
kohteeksi Italian vahva maatalousalue Gardajärven
ympäristössä.
Matkan ensimmäinen kohde oli Expo Milano 2015
-maailmannäyttely. Näyttelyn teemana oli ”Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa”. Näyttely oli valtava
yleisötapahtuma, missä lähes kaikki maailman valtiot
esittelivät omia parhaita puoliaan. Emme olleet paikalla yksin, vaan samana päivänä näyttelyyn tutustui
noin 100 000 vierasta.
Illaksi ajoimme varsinaiseen majapaikkaamme Gardan kaupunkiin. Seuraavana aamuna tutustuimme

Perla del Garda -maitotilaan. Tilalla oli noin 750 nautaa ja maito meni kokonaisuudessaan juuston valmistukseen. Päivää jatkettiin tutustumalla viinitilaan, vihannestuotantoon ja päivän päätteeksi tutustuttiin 60
hehtaarin laajuiseen puistoon.
Keskiviikon ohjelmassa oli Venetsian käynti. Alueella
tutustuttiin niin lasinpuhallukseen kuin gondoliajeluunkin. Näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka oli
tämäkin.
Torstaina jatkettiin ohjelmaa tutustumalla Gardalatte
-juustolaan. Osuuskuntaperiaatteella toimiva juustola
jalostaa 82 osakkaan maidot juustoiksi. Sivutuotteita
käytettiin alueella olevien 8 000 sian rehuina.

Jäsenmatkalla Italiassa ihailtiin maisemia ja tutustuttiin alueen maatalouteen. Yhtenä vierailukohteena oli
Gardalatten juustola. Kuvaaja Päivi Aila.

35

3. LIITON TOIMINTA 2015

Matkaa jatkettiin pienelle luomutilalle, joka sijaitsi
vuorten välisessä solassa. Kyseessä oli todellinen monitoimitila. Tilalla oli lehmiä, lihanautoja, vuohia ja
maatilamajoitusta. Tila myös otti vastaan lapsia, joille
opetettiin luonnon rytmiä ja sen ymmärtämistä.
Luomutilan jälkeen tutustuttiin vielä oliivitilaan. Tilan
vanhimmat oliivipuut olivat 300–400 vuotta vanhoja.
Myös tällä tilalla kuten muissakin puhuttiin lähituotannosta. Kaikissa tapauksissa sille oli ilmoitettu selvä
kilometriraja, minkä sisältä raaka-aineet oli tultava.
Etäisyys vaihteli ollen kuitenkin muutamia kymmeniä
kilometrejä.
Matka oli antoisa ja halua uusille matkoille oli. Tapaamme siis vuonna 2016 uusissa kohteissa!
Puheenjohtajien ja sihteerien
neuvottelukunnan kokous
Puheenjohtajien ja sihteerien syksyn 2015 neuvottelukunnan kokous pidettiin 20.10. Kurikan Kärrymiehessä. Päivän aikana käytiin läpi ajankohtaisia yhdistysja järjestöasioita, maatalouspolitiikkaa ja viestintää.
Lisäksi Laila Luoma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi päivän aikana maaseudun kehittämisohjelman investointituista. Matti Hallila LähiTapiolasta
puhui maatiloiden kriisipalvelusta. Tilaisuuteen osallistui 46 henkilöä.

Syksyn puheenjohtaja-sihteeripäivillä vastailtiin
viestintäkyselyyn.

Kuluttajatyökoulutus Hankasalmella
MTK-Etelä-Pohjanmaan kuluttajatyöryhmän jäsenet
Kati Kohtakangas, Milla Mattila, Jenna Syrjälä sekä
Kaisa Pihlaja osallistuivat 28.–29.10. Hankasalmella
järjestettyyn valtakunnalliseen kuluttajatyön koulutukseen. Päivien aikana kehiteltiin kuluttajatempauksia,
vaihdettiin ideoita sekä perehdyttiin erityisesti julkisten
ruokahankintojen edunvalvontatyöhön.
Kukkaro kutistuu – miten selvitä vaikeasta
syksystä?
Liitto järjesti yhteistyössä Melan kanssa kolme Kukkaro kutistuu - miten selvitä vaikeasta syksystä? -tilaisuutta 10.11. Kauhajoella, 11.11. Töysässä ja 12.11.
Ylihärmässä. Tilaisuuksissa keskityttiin maatalousyrittäjien talouden ja stressin hallintaan. Vuosi 2015
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Kauhajoella (kuvassa), Töysässä ja Härmässä järjestetyt Kukkaro kutistuu -tapahtumat keräsivät runsaasti jäseniä paikalle.

oli taloudellisesti haastava vuosi jokaiselle yrittäjälle.
Luennoitsijoissa oli talouden- ja henkisen hyvinvoinnin osaajia. Viljelijöitä osallistui tilaisuuksiin yli 100
henkilöä.
Yhtiöittämisiltapäivä
MTK-Etelä-Pohjanmaa järjesti 17.11. Elinkeinotalolla yhtiöittämisiltapäivän. Olavi Kuja-Lipasti ProAgria
Etelä-Pohjanmaasta avasi tilaisuudessa yhtiöittämisen
tavoitteita, vaihtoehtoja ja yhtiöittämisprosessia. Veroasiantuntija Petri Ollinkoski selvitti verotuksen muutoksista yhtiöittämisen yhteydessä. Tilaisuudessa oli
paikalla 43 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa.

Yhtiöittämisiltapäivässä selvitettiin maatilan osakeyhtiöittämisprosessia.

Hyvän mielen lounas
Kaikille liiton jäsenille avoin Hyvän mielen lounas järjestettiin 22.11. Lehtimäellä Fagerkullan pappilassa.
Keittoruoan lisäksi tilaisuudessa nautittiin lauluesityksistä, puheista ja rennosta seurustelusta. Mukana lounastamassa oli yli 40 jäsentä.
Tilakaupat tehtynä – turvaa ittes!
Liitto kutsui 10.12. yhdessä LähiTapiolan ja Melan
kanssa hiljattain sukupolvenvaihdoskaupan tehneitä
nuoria yrittäjiä tietoiskutilaisuuteen ja revyy-iltaan.
Tilaisuudessa keskusteltiin järjestötyöstä, vakuuttamisesta ja S-Pankin toiminnasta. Lopuksi ruokailimme
Seinäjoen kaupungin teatterilla ja katsoimme Hyväs
Tällis- revyyn. Tilaisuuteen osallistui 33 osallistujaa.

Hyvää mieltä lounastettiin syksyllä Lehtimäellä Fagerkullan pappilassa.

Sianlihantuottajat osallistuivat K-Ryhmän Tuottajalle Kiitos-kampanjaan levittämällä ruokakaupoissa kotimaisen kinkun ilosanomaa.

Kinkkukampanja
Liiton lihavaliokunta, kuluttajatyöryhmä ottivat yhdessä sianlihantuottajien kanssa osaa K-Ryhmän
Tuottajalle kiitos -kampanjaan 18. Joulukuuta. Päivän
aikana esiteltiin K-Citymarket Joupissa sekä yhdistys-

ten puolesta K-kaupoissa Jalasjärvellä, Isokyrössä, Ilmajoella ja 19.12. Kauhajoella sianlihantuotantoa. Lisäksi kampanjapisteellä markkinoitiin Tuottajalle kiitos
-postikortteja, jonka tuotto meni lyhentämättömänä
sianlihantuottajille.
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3.5 JÄRJESTÖTYÖ 2015
MAATALOUSTUOTTAJAYHDISTYSTEN
TOIMINTA
MTK-Etelä-Pohjanmaan alueen yhdistyksillä oli vuonna 2015 runsaasti toimintaa. Yhdistykset toteuttivat
perinteiseen tapaan esimerkiksi kokouksia ja koulutustilaisuuksia, juhlia sekä virkistyspäiviä jäsenilleen.
Lisäksi yhdistykset tekivät paljon kunnallistason edunvalvontatyötä järjestämällä tapaamisia kunnallisten
luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa.
Yhdistysten kevät- ja syyskokoukset
Yhdistysten kokouksissa on ollut eri tahojen puheenvuoroja sekä liiton toimihenkilöt ovat alustaneet ajankohtaisista maatalouspoliittisista ja järjestöasioista.
Alustusten aiheita kertomusvuonna ovat olleet muun
muassa EU:n maatalouspolitiikan uudistus, kuluttajatyö, ruoan hinnan jakautuminen, halpuutus, lomitusuudistus ja paikallinen vaikuttaminen.
Kylvöjen siunaukset, sadonkorjuun
kiitosjuhlat ja kirkkopyhät
Kylvöjen siunauksia, sadonkorjuun kiitosjuhlia ja kirkkopyhiä on pidetty useiden tuottajayhdistyksen toimesta joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa.
Laskettelu- ja ulkoilutapahtumat sekä
kuntoilutoiminta
Tuottajayhdistykset ovat järjestäneet yhteistyössä muun
muassa laskettelu- ja koko perheen virkistyspäiviä. Yhdistyksillä on ollut myös jumppa- ja vesijumpparyhmiä
sekä esimerkiksi paikallisia kuntosalijäsenetuja.

Yhdistykset pitivät omia reiluuttamiskampanjoitaan.
MTK-Isokyrö myi soppaa tuottajahintaan – tai omantunnon mukaan. Kuva: Laura Laine

tempauksesta. Vuoden 2014 Helmi-palkinto myönnettiin Jalasjärven tuottajayhdistykselle. Yhdistys osallistui kilpailuun Jalasjärven maaseutunuorten järjestämällä vetokisa-tapahtumalla.
Piirimieskokoukset
Yhdistykset ovat järjestäneet piirimieskokouksia ja -iltoja, joissa on käsitelty ajankohtaisia asioita.
Seutukunnalliset yhteistyö- ja aluepalaverit
Yhdistykset järjestivät seutukunnittain mm. aluekokouksia ja muita yhteispalavereita. Aluekokouksissa
pohjustettiin luottamushenkilövalintoja ja käsiteltiin
seutukuntien yhteistoimintaa ja seutukunnallisten ti-

Tuki- ja verokoulutukset
Tuottajayhdistykset ovat järjestäneet tuki- ja maatalousverokoulutuksia jäsenilleen.
Uusien yrittäjien huomioiminen
Useat yhdistykset huomioivat uusia yrittäjiä muistamalla heitä lahjalla kokouksien yhteydessä. Myös
koulusta valmistuneita on muistettu stipendein useissa
yhdistyksissä.
Lomituspalaverit
Liiton alueella viiden lomitusalueen yhteistyöryhmistä
toimi aktiivisesti neljä. Ryhmät kokoontuivat 1-4 kertaa. Yhdistyksillä on omat edustajat yhteistyöryhmissä.

MTK-Kauhajoki jakoi Ruokamessuilla lihakeittoa
tuottajahintaan.

Tilavierailut sekä muu kuluttajatyö
Tuottajayhdistykset järjestivät paikallisia avointen ovien maatilapäiviä ja tilavierailuja koululaisryhmille sekä
muille kuluttajille. Lisäksi useat yhdistykset ovat vierailleet kouluissa kertomassa maatilan arjesta, suomalaisen ruoan tuottamisesta ja alkuperämerkinnöistä.
Päiväkoteihin ja perhepäivähoitajille on jaettu etenkin
MTK:n värityskirjoja. Lisäksi monet yhdistykset tekivät
yhteistyötä lahjoittamalla kotimaisia raaka-aineita perusopetusten kotitalousryhmien käyttöön.
Vuoden helmi
MTK:n kevätvaltuuskunnassa palkitaan vuosittain yksi
yhdistys Vuoden Helmi-palkinnolla. Palkinto myönnetään osoituksena esimerkillisestä ja innovatiivisesta
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Yhdistysten kevätkokouskierros käynnistettiin 4.3.
MTK-Ylihärmän, MTK-Alahärmän, MTK-Kortesjärven
ja MTK-Kauhavan yhteiskokouksella.

laisuuksien järjestämiseen liittyviä asioita. Yhdistykset
järjestivät useita yhteisiä seutukunnallisia retkiä, koulutustapahtumia ja viihteellisiä tilaisuuksia. Yhdistysten välistä yhteistyötä ovat lisänneet myös yhdessä
järjestetyt syys- ja kevätkokoukset.
Messut ja näyttelyt
Yhdistykset ovat olleet näkyvillä paikallisilla markkinoilla ja messutapahtumissa. Omilla kojuilla on jaettua tietoa kotimaisesta ruoasta ja maaseudun elinkeinoista.

MAASEUTUNUORTEN TOIMINTA
Maaseutunuoret saivat omat nimikkotakit vuoden
2015 aikana. Niillä kelpaa nyt liikkua edustamassa mitä erilaisimmissa tapahtumissa. Miehille tilattiin
musta takki, jossa vihreä printti. Naisille valikoitui raikas pinkki jossa oli valkoisella tekstitys. Takin eturinnassa lukee Maaseutunuoret. Takkeja tilattiin valtakunnallisesti 115 kappaletta.
Maaseutunuorten Sporttistartti
Maaseutunuorten valtakunnallinen Sporttistartti järjestettiin Kittilässä Levillä 5.–7.2. Ohjelmassa oli MTK
1-kurssin verran järjestöasiaa sekä lisäksi leikkimielisiä

Yhdistysten juhlat
Maataloustuottajain Nurmon yhdistys juhli 70-vuotista taivaltaan 1.11. Paikalla puhumassa oli MTK:n II
puheenjohtaja Mauno Ylinen.
Maataloustuottajain Alahärmän yhdistys vietti 80-vuotisjuhliaan 30.10. pikkujoulun merkeissä.
Maataloustuottajain Karijoen yhdistys vietti 70-vuotisjuhliaan 11.7. kakkukahvien ja tanssi-iltaman merkeissä.

kilpailuja ja reipasta ulkoilua. Etelä-Pohjanmaalta oli
matkassa mukana 8 maaseutunuorta.
Maaseutunuorten kevätparlamentti
Maaseutunuorten valtakunnallinen kevätparlamentti
järjestettiin Helsingissä 26.–27.2. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin edunvalvontatyötä sekä maaseutunuorten roolia järjestössä. Illalla ohjelmassa oli vierailu
Venäjän Federaation kaupalliseen edustustoon. Parlamentin toisena päivänä ohjelmassa oli Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Ympäristöteknologiaseminaari
Viikissä. Kevätparlamenttiin osallistui Etelä-Pohjanmaalta Janne Autio, Jenna Syrjälä ja Petter Sandelin.

Maaseutunuorten valtakunnallinen SporttiStartti järjestettiin Kittilän maisemissa Levillä.

Nuorten perinteinen EP-KP-ÖSP -tapaaminen järjestettiin Uumajanretken muodossa.

39

3. LIITON TOIMINTA 2015

Maaseutunuoret Uumajassa
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Ruotsinkielisen Pohjanmaan maaseutunuoret reissasivat yhdessä
Uumajaan 10.–12.4. Matkan aikana tutustuttiin Västerbottenin alueen maatalouteen. Vierailukohteina
olivat mm. ÅLÖ:n etukuormaajatehdas, Ruotsin maatalousyliopiston Röbäcksdalenin koenavetta, Norrmejerien juustola sekä alueen maatiloja.

vosta Kaisa Huttunen sekä oma edustajamme Jenna
Syrjälä Ähtäristä. Jännittävän vaalitentin jälkeen ensimmäiseltä kierrokselta pääsi toiselle kierrokselle oma
ehdokkaamme Jenna Syrjälä, Heikki Huhtanen ja
Tuija Korhonen. Kolmannella kierroksella vastakkain
olivat Heikki ja Jenna. Lopuksi Jenna vei voiton äänin 34–21. Jenna Syrjälä toimii MTK:n johtokunnassa
2016–2018.

Maaseutunuorten syystapaaminen Laihian
Maltaalla
Maaseutunuoret kokoontuivat tutustumaan Laihian
Maltaan tehtaaseen ja tuotteisiin. Tehdasesittelyn piti
toimitusjohtaja Lasse Koski, viljamarkkinoista luennoi
viljan ostovastaava Anssi Jussila. Paikalla tilaisuudessa
oli 14 maaseutunuorta.

Maaseutunuorten syystapaamisessa tutustuttiin Laihian Maltaaseen.

IMO:n agrologiopiskelijoiden saunailta
Nuijaladossa
Maaseutunuorten valiokunta järjesti perinteisen agrologiopiskelijoiden saunaillan Nuijaladossa 28.10.
Paikalla oli 23 innokasta opiskelijaa. Illan aikana keskusteltiin MTK:sta, maaseutunuorten toiminnasta ja
katsottiin samaan aikaan osunutta MOT:in ohjelmaa
teurastamosalakuvauksista.
Syysparlamentti Kuopiossa
Kuopiossa 4.–6.11 järjestetty syysparlamentti oli
vuonna 2015 vaaliparlamentti. Vaaliparlamentissa
maaseutunuoret valitsivat MTK:n johtokuntaan edustajansa. Edelliset 3 vuotta maaseutunuorten edustajana toimi Juha Tenho Satakunnasta. Vaaliparlamentissa oli ehdokkaina Pohjois-Suomesta Tuija Korhonen,
Varsinais-Suomesta Heikki Huhtanen, Pohjois-Sa-

Maaseutunuorten Syysparlamentti järjestettiin Kuopiossa.
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Jenna Syrjälä Ähtäristä äänestettiin parlamentissa
maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan
kaudelle 2016–2018.

Maaseutunuorten navettapikkujoulut
Etelä-Pohjanmaan maaseutunuoret kokoontuivat
28.11. Jalasjärvelle Juha ja Liisa Vuorelan navetalle
pikkujouluihin. Paikalla juhlimassa oli 32 maaseutunuorta. Tilaesittelyn jälkeen seurustelua jatkettiin navetan pihaan kärrätyssä saunassa ja paljussa.
Joulutervehdys piispalle
Perinteiseen tapaan maaseutunuoret tapasivat Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuran puolisoineen
15. joulukuuta. Piispapariskunta kutsui maaseutunuoret uudelle asunnolleen Seinäjoelle. Maaseutunuoret
ojensivat piispaparille joulutervehdyksenä kotimaisia
elintarvikkeita sisältävän korin. Tapaamiseen osallistuivat maaseutunuorten valiokunnasta Jussi Knuuttila, Antti Yli-Hynnilä, Harri Sippola, Reetta Valkama ja
Miia Mannila.

Yli-Hynnilän maitotilalla järjestettiin 29.8. Päivä maalla-tapahtuma. Kuortaneen maaseutunuorilla oli tapahtumassa oma visailupiste.

Joulutulet
Perinteiset joulutulet syttyivät 22. joulukuuta EteläPohjanmaalla 13 paikkakunnalla. Joulutulet toivottivat turvallista matkaa joulumatkaajille sekä levittivät
kotimaisen jouluruoan ilosanomaa.
Kummitilatoiminta
Uuden eduskuntakauden käynnistyttyä myös kummitilatoiminta potkaistiin jälleen vauhtiin. Alueemme
jokaiselle kansanedustajalle valittiin oma kummitila.
Toiminnan tarkoituksena on saada luoda keskusteluyhteys nuorten viljelijöiden ja kansanedustajien välille,
tehdä maatilojen arki tutuksi eri tuotantoaloittain sekä
saada läpinäkyvyyttä toimintaamme. Tuoda kentältä
edunvalvontaviestiä ja välittää tietoa ihmiseltä ihmiselle ilman viranomaistahoja.
Edustaja
Antti Kurvinen (kesk)
Kauhavan Ylihärmä
Mikko Savola (kesk) Ähtäri
Lasse Hautala (kesk) Kauhajoki
Vesa-Matti Saarakalla (ps)
Kurikka
Reijo Hongisto (ps) Vimpeli
Harry Wallin (sdp) Seinäjoki
Paula Risikko (kok) Seinäjoki
Maria Tolppanen (ps) Vaasa
Susanna Koski (kok) Vaasa

Kummitila
Marko Peräsaari, Karijoki
Aleksi Keisala, Töysä
Petter Sandelin
Antti Yli-Hynnilä
Terhi ja Tuomas Tohni, Soini
Harri Sippola, Kauhava
Ville Lammi
Janne Autio, Kortesjärvi
Jussi Knuuttila, Laihia

Kummitilat vierailivat eduskunnassa
Maaseutunuorista ja liiton maaseutunuorten valiokunnan jäsenistä koostuva kummitilakokoonpano vieraili
Eduskunnassa 1.–2. lokakuuta. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme eduskuntaan ja kansanedustajien
työhön. Eduskunnan ollessa remontoitavana, kävimme seuraamassa täysistuntoa väistötiloissa SibeliusAkatemiassa. Tämän jälkeen siirryimme tapaamaan
alueemme kansanedustajia Eduskunnan pikkuparlamenttiin Vesa-Matti Saarakkalan (Perussuomalaiset)
luotsaamana. Paikalla olivat Lasse Hautala (Keskusta), Mikko Savola (Keskusta), Antti Kurvinen (Keskusta), Susanna Koski (Kokoomus). Kummitilojen edustajina paikalla olivat Jussi Knuuttila, Marko Peräsaari,
Yli-Hynnilän tilaa edustamassa Anni Petman, Harri
Sippola, Janne Autio sekä järjestöagronomi Kaisa Pihlaja ja järjestöagrologi Miia Mannila.
Samalla kerralla vierailimme myös Suomen Eläinsuojeluyhdistyksien Liitossa. Suomen Eläinsuojeluyhdistyksien Liitossa meidän vastaanotti vt. Toiminnanjohtaja Maria Lindqvist, hän kertoi liiton toiminnasta.
Matkan toisena päivänä osallistuttiin MTK 3-koulutukseen. Koulutuksessa käytiin läpi MTK:n toiminnan
panopisteitä, markkinaedunvalvontaa, metsätilojen
sukupolvenvaihdosta ja maaseutunuorten toimintaa.
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KURSSIT JA KOULUTUS
Kertomusvuoden aikana ovat seuraavat henkilöt olleet
MTK-Etelä-Pohjanmaan Liiton järjestämillä kursseilla.
12.–13.3. MTK 2 Jalasjärvellä
Puheviestintä ja sosiaalinen media
Osallistujat:
Janne Autio
Paula Kurikka-Oja
Taru Saarela
Marjo Muhonen
Kati Lakso
Tarja Högnäsbacka-Sandbacka
Reetta Valkama
Nettisivukoulutus, Alajärvellä 7.4.2015
Paavo Pajala, Alajärvi
Ari Perälä, Liitto
Nettisivukoulutus, Kauhajoella 8.4.2015
Marja-Leena Ojanperä, Teuva
Teija Pihlajaviita, Karijoki
Marja Savioja, Isojoki
MTK 1 Toimijana järjestössä -kurssi, Laihialla
30.11.-1.12.2015
Arto Uusitalo, Ilmajoki
Marko Heikkilä, Ilmajoki
Ossi Palomäki, Ilmajoki
Jouko Hyvärinen, Lapua
Jussi Knuuttila, Laihia
Antti Uusimäki, Laihia
Maaseutunuorten SporttiStartti / MTK 1 Toimijana järjestössä -kurssi
Antti Yli-Hynnilä, Kuortane
Toni Harju, Jalasjärvi
Arto Kivenmäki, Kuortane
Jenna Syrjälä, Kuortane
Teemu Pihlajasalo, Kuortane
Seppo Korpi, Jalasjärvi
Reetta Valkama, Jalasjärvi
Kaisa Pihlaja, Liitto
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PELLERVO-INSTITUUTTI
Kertomusvuoden aikana ovat seuraavat henkilöt olleet Pellervo-Instituutin kursseilla.
Veropäivät
Mikko Kuusisto, Ilmajoki
Maria Saranpää, Ilmajoki
Arto Uusitalo, Ilmajoki
Tea Santtila, Ilmajoki
Mari Kalliomäki, Jalasjärvi
Päivi Takala, Jalasjärvi
Hannu Uitto, Laihia
Köpi Saari, Lapua
PI-Viljaforum 2015
Esa Similä, Laihia
Johanna Kankaanpää, Ähtäri
PI-Lihaforum 2015
Johanna Kankaanpää, Ähtäri

Nurmesta maitolasiin!
Tutustu laadukkaisiin tuotteisiimme ja
kattaviin palveluihimme osoitteessa www.nhk.fi
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3.6.

LIITON TALOUS

MAATALOUSTUOTTAJAIN E-P:N LIITTO TILINPÄÄTÖS 31.12.2015
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
KOULUTUS-JA VALISTUSTOIMINTA
Opisto- ja tarviketuotot
MSL suoritukset
Muut koulutustuotot
Riskienhallintayhteistyö
Vuosikertomusilmoitustuotot
Muut ilmoitustuotot
Melan kulukorvaus
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
KULUT
PALKAT JA PALKKIOT
Toimihenkilöiden palkat
Lomapalkkavelan muutos
Luottamushenkilöiden palkkiot
Muut palkat ja palkkiot
SOSIAALIKULUT
Sotu, toimihenkilöt
Sotu, luottamushenkilöt
Sotu, muut
Tapaturma- työttömyys- ja ryhmäh.vak.
Eläkesäätiösiirto
Eläkesäätiövaraus
Työpaikkaruokailu
Työterveyshuolto
Muut henkilöstösivukulut
POISTOT
Poistot koneista ja kalustosta

1.1.-31.12.2015

15 574,50
1 125,75
0,00
10 624,39
1 160,00
5 865,00
1 560,00
1 205,92

1.1-31.12.2014

37 115,56

21 369,56
921,90
0,00
10 531,00
1 480,00
6 455,64
1 560,00
393,30

42 711,40

268 889,15

232 114,22
3 392,00
43 600,00
0,00

279 106,22

4 881,49
0,00
0,00
5 868,65
39 953,53
0,00
5 303,60
685,00
1 049,90

57 742,17

5 084,09
0,00
0,00
4 805,25
35 162,88
0,00
6 168,34
317,00
1 362,08

52 899,64

2 647,58

2 647,58

3 530,11

3 530,11

26 355,00
1 339,20

27 694,20

22 985,00
1 339,20

24 324,20

36 721,54

31 127,95
5 099,49
5 388,82
934,86

42 551,12

47 021,85

229 963,15
-1 974,00
40 900,00
0,00

VUOKRAT
Yhtiövastikkeet
Muut vuokrat
KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
Opisto- ja tarvikekulut
Toimihenkilöiden koulutus
Luottamushenkilöiden koulutus
Muu kurssitoiminta

21 460,68
3 255,23
10 964,67
1 040,96

MATKAKULUT
Matkakulut, toimihenkilöt
Matkakulut, luottamushenkilöt
Matkakulut, muut

19 146,24
26 947,09
799,00

46 892,33

23 318,29
23 316,56
387,00

3 735,06
2 274,90

6 009,96

4 185,72
2 666,64

6 852,36

4 811,20
7 119,97

11 931,17

4 716,96
7 171,13

11 888,09

KOKOUKSET
Yleiset kokoukset
Muut kokoukset ja tilaisuudet
PAINATUSKULUT
Vuosikertomus
Muut painatukset
JOHTOKUNTA, VALIOKUNNAT
Johto- ja valiokunnat
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4 583,21

7 581,90

TOIMISTOKULUT
Postikulut
Puhelinkulut
Matkapuhelinkulut
ATK-Kulut
Toimistotarvikkeet
Kirjanpito/palkanlaskenta
Ammattikirjallisuus ja lehdet
Viestilehti ja Maaseudun Tulevaisuus
Leasing-vuokrat
Muut toimistokulut
HUONEISTOKULUT
Muut huoneistokulut/Siivous
SUHDETOIMINTA
Merkkipäivät ja muut lahjat
Muut tilaisuudet ja suhdetoiminta
JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksut MTK:lle
Muut jäsenmaksut
VAKUUTUKSET
Vakuutukset
Muut vakuutukset
MUUT VARSINAISEN TOIM.KULUT
Järjestötapahtumat
Luottamushenkilöretket
Muut varsinaisen toiminnan kulut
KULUT
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUT
Jäsenmaksut yhdistyksiltä
Jäsenmaksut yhteisöiltä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
Vuokratuotot
Osinkotuotot
Korkotuotot
Muut sijoitusten tuotot
KULUT
Yhtiövastikkeet
Korko- ja lainakulut
Muut sijoituskulut
SIJOITUSTOIMINTA/TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
TILIKAUDEN TULOS
SIIRROT RAHASTOON
Tukirahastosiirto
Käyttörahastosiirto
Perusrahastosiirto
YLI- / ALIJÄÄMÄ

8 612,37
1 583,84
2 020,05
8 927,79
1 313,06
1 364,00
2 374,74
1 270,50
3 128,60
1 887,38

32 482,33

7 935,67
1 544,45
2 152,99
9 682,78
1 247,19
1 240,00
2 300,35
1 212,00
3 132,27
1 372,35

4 635,59

31 820,05
4 643,28

0,00
7 652,86

7 652,86

29,95
6 580,57

6 610,52

309 685,00
0,00

309 685,00

304 962,00
17,00

304 979,00

798,55
320,00
10773,53
0
19031,55

707 025,00
66 469,39
127 583,14
56 590,23
40 147,24
0,00
98 322,84
9 547,10
12 241,50

29805,08
848 490,72
-811 375,16

758,55
316,00
17320,30
3542,23
19485,77

773 494,39

693 163,00
66 796,30

759 959,30

224 320,61

120 345,44
51 557,04
47 377,06
0,00

219 279,54

120 111,44
104 209,17

76 140,84
12 147,93
3 522,40

66 328,40
33 000,00
33 000,00
0,00

40348,30
865 231,19
-822 519,79

66 000,00
328,40

91 811,17
127 468,37
64 907,88

32 000,00
32 000,00
0,00

64 000,00
907,88
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TASE

1.1. - 31.12.2015

TASE 1.1. - 31.12.2014

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS
Kalusto 1.1.2015
Lisäys
Poisto
Osakkeet ja osuudet
Arvopaperit
LAINASAAMISET
Liittotili
RAHOITUSOMAISUUS
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Jäsenmaksusaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

10 590,32
0,00
-2 647,58

7 942,74
741 528,68
1 195 205,02

3 270,29
10 850,14
-3 530,11

2 791 105,56
119,40
0,00
3 176,50
0,00
1 355,66
107 634,25

VASTAAVAA

112 285,81

10 590,32
741 528,68
1 191 852,46
2 720 970,81

5 880,43
0,00
4 176,50
114,56
3 306,01
94 364,46

4 848 067,81

107 841,96
4 772 784,23

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Tukirahasto
Perusrahasto
Käyttörahasto
Tilikauden ylijäämä
VIERAS PÄÄOMA, lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Ennakonpidätysvelka
Sotu-velka
Lomapalkkavelka
Työttömyysvak.maksuvelka
Lyhytaikaiset velat
Muut siirtovelat
VASTATTAVAA
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1 764 177,26
117 573,24
1 938 043,59
328,40
0,00
13 493,30
16 927,34
400,87
39 424,41
1 101,46
952 161,83
4 436,11

3 820 122,49

1 731 177,26
117 573,24
1 904 135,71
907,88

3 753 794,09

1 027 945,32

0,00
3 469,94
16 930,51
455,71
41 398,41
849,96
955 833,23
52,38

1 018 990,14

4 848 067,81

4 772 784,23
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4. TUOTTAJAIN KAUPALLISET
JÄRJESTÖT 2015
ATRIALAISTEN YHTIÖIDEN VUOSI 2015
Atrian viime vuoden toiminnan keskiössä oli kotimaisuuden korostaminen ja jäljitettävyys, perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, liikevaihdon
kasvattaminen kannattavien tuotteiden ja uutuuksien
kautta sekä Venäjän liiketoimintojen tervehdyttäminen. Tavoitteet etenivät vain tyydyttävästi. Venäjän liiketoiminta paransi eniten kannattavuuttaan. Erityisen
ilahduttavia asioita kertomusvuoteen ei sisältynyt ellei
siksi lueta eroon pääsy venäläisestä sikalasta. Lisäksi
Atria perhetilan -brändäys eteni mukavasti.
Atrian liikevaihto laski viime vuonna ollen 1.340,2
miljoonaa euroa (edellisvuonna 1.426,1) ja liikevoitto oli ilman kertaeriä 36,1 miljoonaa euroa (39,6).
Tunnusluvut liiketoiminta-alueittain ja ilman kertaeriä
olivat: Atria Suomen liikevaihto oli 929,0 miljoonaa
euroa (945,5), Skandinavian 330,5 miljoonaa euroa
(371,9), Venäjän 75,1 miljoonaa euroa (98,8) ja Baltian 32,9 miljoonaa euroa (34,5). Atria Suomen liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (33,6), Skandinavian
12,8 miljoonaa euroa (14,9), Venäjän -2,1 miljoonaa
euroa (-6,2) ja Baltian 0,1 miljoonaa euroa (0,3). Baltian liikearvoa kirjattiin alas 9,1 miljoonaa euroa, jolla
ei ole kuitenkaan kassavaikutusta. Merkittävä asia oli,
että yhtiö pystyi vähentämään nettovelkaa reippaasti
251 miljoonasta eurosta 196 miljoonaan euroon. Atrian taloudellinen liikkumatila onkin parantunut valtavasti vuodesta 2011, jolloin velkaa oli yli 400 miljoonaa euroa.
Atria jatkoi vuoden 2015 aikana mittavaa lihan alkuperään liittyvää mainoskampanjaa, jonka tarkoituksena on kiinnittää kuluttajien huomio liharaaka-aineen
alkuperään ja tuotantoketjun läpinäkyvyyteen. Suomalainen lihantuottaja on mainonnan keskiössä ja
vähittäiskaupan tuotevalikoimissa lisääntyvät edelleen
ne lihatuotteet joissa on mainittu tuottajan nimi ja kotipaikka. Se on Atrian tapa vastata lisääntyneeseen
kiinnostukseen lähiruuasta.
Vuoden 2015 aikana Atria käynnisti Nurmon sikaleikkaamon uudistamisen, joka maksaa noin 36 miljoonaa
euroa. Uusia tuotantotiloja rakennetaan noin 4500
neliötä lisää, lisäksi luiden irrottamiseen kinkusta tekee
jatkossa robotti. Maaliskuussa 2015 Ruotsin kilpailuviranomaiset hyväksyivät Atrian juustoliiketoiminnan
myynnin Arlalle noin 34 miljoonan euron hinnalla.
Toukokuussa Atria osti tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialitete A/S:n. Kesäkuussa Atria
myi Venäläisen sikalan OOO Campofermen 4,5 miljoonalla eurolla. Vuosi tullaan muistamaan kauppojen
halpuutusvuotena.
A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy
Alkutuotantoon keskittyneet Atrian tytäryhtiöt pärjäsi-
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vät viime toimintavuonna hyvin. A-Rehu kykeni edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja sen liikevaihto kipusi jälleen uuteen ennätykseen ollen 106,1
(98,2) miljoonaa euroa. Toimitettujen tonnien kasvu
oli 9,9 % (22,7 %) verrattuna edellisvuoteen. Kahden
viime vuoden kasvu on yhteensä yli 30 %. A-Rehun
myynnin kasvua tuli kaikissa rehulajeissa, mutta eniten siipikarjan rehuissa. Molemmat rehutehtaat (Varkaus ja Koskenkorva) kävivät keskeytymättömässä
kolmivuorossa ja tehtaiden kapasiteetti oli jopa osin
ylikuormitettu. Toimitusvaikeuksien vuoksi ja vastatakseen kysynnän kasvuun A-rehu investoi molempiin
tehtaisiin vuoden 2016 aikana.
A-Tuottajilla oli viime vuosi vahvaa sisäisen toiminnan
kehittämistä. Atrian satsaukset kotimaiseen lihaan on
saanut suuren painoarvon myös tuottajien valinnoissa. Erityisen vahvaa oli vasikkavälityksen kasvu. Myös
naudan hankinta kasvoi. Kotimainen lihankulutus jatkoi vahvaa kasvua, peräti 3 % verrattuna edellisvuoteen. Suomalaiset söivät lihaa 24,7 (23,2) miljoonaa
kiloa enemmän kuin sitä tuotettiin. Sianlihan tuotanto oli 191,9 (186,1) miljoonaa kg (+3 %) ja kulutus
192,4 (188,8) miljoonaa kg (+2 %), naudanlihan
tuotanto 85,6 (82,3) miljoonaa kg (+4 %) ja kulutus
104,2 (101,3) miljoonaa kg (+3 %), siipikarjan tuotanto 117,1 (113,4) miljoonaa kg (+3 %) ja kulutus
118,2 (113,4) miljoonaa kg (+7 %) ja karitsan tuotanto 0,9 (0,8) miljoonaa kg (+17 %) ja kulutus 1,8 (1,6)
miljoonaa kg (+14 %).
Atrian hankintaosuudet vuonna 2015 olivat seuraavat: sika 40,2 (41,6) %, nauta 47,3 (46,1) %, siipikarja
48,9 (49,9) % ja yhteensä kaikki lihalajit 44,1 (44,9)
%. Atrian porsasvälityksen osuus oli 52,2 (52,5) %,
mikä tarkoitti 806 437 (798 906) välitettyä porsasta.
Vasikoita välitettiin 72 939 (66 640) kpl ja välitysosuudet olivat seuraavat: ternivasikka 61,9 (58,3) %,
pihvivasikka 59,7 (57,6) % ja normaali välitysvasikka
39,3 (40,6) %. Vasikkavälitys nousi merkittävästi edellisvuodesta.
A-Tuottajien maksamat tuottajahinnat laskivat vuoden
aikana -6,5 %. Hinnan lasku oli erityisen voimakasta
lihasian osalta -9,6 %, jota painoi koko EU:n laajuinen ylituotanto. Lihantuotannon suurin tulevaisuuden
uhka on yksinkertaisesti liian alhainen tulonmuodostus lihantuotantotiloille ja teollisuudelle. Atria on kovasti tehnyt ponnisteluja vaihtoehtoisten vientikanavien löytämiseen laadukkaalle kotimaiselle lihalle.
Osuuskunnat
Itikka osuuskunnan jäsenmäärä laski vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Jäseniä oli 31.12.2015 yhteensä
1.631 (1.729) kpl, vähennystä edellisvuodesta -98
(-6 %) jäsentä. Lihakunnan jäsenmäärä laski hieman
enemmän kuin Itikan. Jäseniä oli 31.12.2015 yhteensä 2.936 (3.190) kpl, vähennystä edellisvuodesta -254

(-8 %) kpl. Jäsenmäärien laskun odotamme tasaantuvan hieman tulevina vuosina, tosin maidontuotannosta luopuminen voi kiihtyä voimakkaan maidon
hinnan laskun vuoksi. Itikan omistusosuus Atriasta oli
vuoden vaihteessa 29,92 % ja Lihakunnan omistusosuus 27,80 %. Osuuskuntien äänivalta on sen sijaan
merkittävästi suurempi. Itikka osuuskunnan ääniosuus
on 47,42 % ja Lihakunnan 39,55 %. Molemmat
osuuskunnat tekivät kertomusvuonna varsin hyvä tuloksen. Itikka osuuskunnan tulos oli noin 3,667 mil-

joonaa euroa ja Lihakunnan 2,525 miljoonaa euroa.
Itikka osuuskunta maksoi osuuspääomalle korkoa 10
% ja Lihakunta 8 %. 			
Kiitämme kaikki tuottajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivomme menestystä
vuodelle 2016.

OSUUSKUNTA MAITOSUOMI 2015

ovat epäsuotuisassa asennossa. Venäjän raja sulkeutui elokuussa 2014, maailmanmarkkinahinnat lähtivät
laskuun jo hieman aiemmin, eikä nopeaa muutosta
ole näkyvissä. Suomen talous on ollut alavireinen jo
vuosia, ja Venäjän rajan sulkeuduttua lähti hintataso
myös Suomessa nopeaan kasvuun. Kauppa näki tässä tilanteessa hyvän mahdollisuuden kasvattaa omien
tuotemerkkiensä asemaa. Varsinkin perusmaidoissa
on kaupan merkkien kasvu ollut historiallisen nopeaa.
Venäjän rajan sulkeuduttua ja Valioryhmän osuuskunnat joutuivat laskemaan tuottajahintaa. Tilanne lisäsi
merkittävästi tuottajasiirtymiä kilpaileviin meijereihin.
Tuottajasiirtymät taasen johtivat siihen, että kaikilla
toimijoilla on maitoa melko runsaasti, ja kaikki haluavat päästä osalle kaupan merkkien valmistamisesta.
Kauppaketjut ovat ottaneet johtavan aseman perusmaidon hinnoittelusta kiristyneestä kilpailusta johtuen.

Maitomarkkinoiden alavireisyys jatkuu
Onko markkinoiden vaihtelusta tullut uusi
normaali?
Maitomarkkinat ovat olleet syklisiä jo pitkään. Syklisyys ei ole mikään uusi ilmiö, Suomessa emme vaan
ole havainneet asiaa aiemmin yhtä rajuna kuin tällä
hetkellä. Vielä vuoteen 2006 saakka maailmanmarkkinahinnat olivat hyvin tasaiset. Vuositason vaihtelut
olivat hyvin pieniä, vuoden sisällä vaihtelua oli jonkin verran, tämä vaihtelu johtui pääosin tarjonnan
vaihtelusta eri vuodenaikoina. Mistä aiempaa suuremmat vaihtelut johtuvat? Yhtenä vastauksena voi
olla se, että entistä enemmän on menty sähköiseen
kaupankäyntiin, jossa hintataso näkyy reaaliaikaisena
kaikille. Mukaan on tullut ehkä myös hinnalla pelaajia, jotka pyrkivät vaikuttamaan hintoihin ostoillaan ja
myynneillään ja tekemään hyvän tilin hintavaihteluilla. Maailmassa tuotetaan maitoa noin 800 miljardia
litraa ja ns. vapaassa maailmanmarkkinassa liikkuu
tästä alle 80 miljardia. Tämä noin 9 % osuus vaikuttaa
koko maitomäärän hinnanasetantaan.
Suomen taloudellinen tilanne vaikuttaa
hintatasoon
Maailmanmarkkinahintojen merkitys Suomen tuottajahintoihin on aiemmin ollut hyvin vaimea. Tämä
on johtunut pääosin siitä, että brändituotteiden osuus
myynnistä on ollut erittäin suuri. Valion menestys Venäjällä ja Ruotsissa ja kotimaan vahva asema ovat
vakiinnuttaneet hintatasoa. Valioryhmän kannalta
hintoihin on vaikuttanut kolme tekijää: maailmanmarkkinahinnat, Venäjän tilanne ja Suomen markkinat. Jos yksi näistä on pettänyt, ovat muut kompensoineet tilannetta. Juuri tällä hetkellä kaikki tekijät

Reijo Flink
toimitusjohtaja
Itikka osuuskunta/Lihakunta

Miten tästä eteenpäin?
Kotimaan talouden paraneminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme parantaa myös maidontuottajan
tilannetta. Kuluttajille täytyy saada uskoa tulevaisuuteen ja kulutuskäyttäytymisen on muututtava taas normaaliksi. Lisäksi Valioryhmän osalta on tärkeää saada
päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saalistushintaoikeudenkäyntiin, ja sen jälkeen normalisoida kilpailutilanne. Kaupan merkkien kasvu on tapahtunut,
ja paluuta siitä ei ole. Kilpailu maitomarkkinoilla on
hyvä asia. Uskon vakaasti, että sellainen yritys tulee
pärjäämään markkinoilla parhaiten, jolla on parhaat
tuotteet sekä toimivat ja tehokkaat tuotantoprosessit.
Kun pelataan samoilla pelisäännöillä, kilpailu on reilua ja hyväksi kaikille.
Reima Luomala
Toimitusjohtaja
Osuuskunta Maitosuomi
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MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS OY:N TOIMINTA VUONNA 2015
Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama yhtiö, joka tarjoaa mm. viljelijöille ja metsänomistajille laadukkaita
ja korkeatasoisia asiantuntijapalveluita kiinteistö-, ympäristö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, maantie-, kaivosja lunastustoimituksissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä. Yhtiö on perustettu vuonna 1962 ja sillä on toimistot
Espoon lisäksi Seinäjoella ja Oulussa.
Koko maan alueella Arviointikeskus toimi asiamiehenä yhteensä 25 uudessa tie- ja lunastustoimituksessa.
Arviointikeskuksen auktorisoidut kiinteistöarvioijat laativat tila- ja kiinteistöarvioita kauppa- ja sopimusneuvotteluita,
velkajärjestelyjä, vakuustarkoituksia, perinnönjakoja ym. tarkoituksia varten eri puolilla maata olevista kohteista
yhteensä 102 kappaletta. Vesihuoltolinjan korvausarviointeja tehtiin 12 projektiin.
Yhtiön lakimiehet hoitivat maanomistajien vuonna 2015 aloitettuja oikeudellisia toimeksiantoja yhteensä 173. Lisäksi
annettiin runsaasti lainopillista neuvontaa. Suurimpana ryhmänä olivat kaavoitukseen, maanmittaustoimituksiin ja
maatilojen sopimuksiin liittyvät jutut. Arviointikeskus toimii maanomistajien edunvalvojana mm. Seinäjoen itäisen
ohikulutien korvauskysymyksissä ja Laihian kohdalla toteutettavassa valtateiden 3 ja 18 parantamishankkeessa.
Etelä-Pohjanmaan tuottajaliiton alueella oikeudellista asiantuntija-apua annettiin erityisesti maatilojen jakoihin,
sopimuksiin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa. Etelä-Pohjanmaan MTK:n jäsenkunta on Arviointikeskuksen
aktiivisimpia käyttäjiä.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 840 000 euroa.
Arviointikeskus antoi palveluistaan alennusta MTK:n ja SLC:n jäsenille noin 10.000 euron arvosta. Alennus on
suuruudeltaan 10 % ja se koskee pääosaa yhtiön laskutusperusteisista palveluista.
Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimi varatuomari Lauri Pakka. Hallitukseen kuuluu 6 varsinaista jäsentä
ja 3 varajäsentä. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Jaakko Halkilahti Salosta.
Arviointikeskuksen pääkonttorin osoite on Revontulentie 8 A, 02100 Espoo ja puhelin 020 7411 050. Yhtiön
kotisivut löytyvät osoitteesta www.arviointikeskus.fi.

www.arviointikeskus.fi
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6. MAATALOUSYRITTÄJIEN
ELÄKELAITOS
MELA-ASIAMIEHET

1.5.2016 asti Suupohja:
Rintahaka Tapio puh. 029 435 2661
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva

Seinäjoen alue:
Mäkirintala Heikki puh. 029 435 2644
Ilmajoki, Kauhava, Lapua, Seinäjoki

1.5.2016 asti Kurikan alue:
Koski-Laulaja Veikko puh. 029 435 2633
Isokyrö, Kurikka, Laihia

Järviseutu:
Niemi Janne puh. 029 435 2667
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli

1.5.2016 lähtien Suupohjan - ja Kurikan
alue:
Ollila Heli puh. 029 435 2663
Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Laihia, Teuva

Kuusiokuntien alue:
Kivenmäki Ari puh. 029 435 2630
Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri

Kuntakohtainen tilasto vuonna 2015 vakuutetuista, eläkkeistä, Mata-vahingoista, Melapäivärahoista ja vakuutusmaksuista

Kunta
Alajärvi*
Alavus*****
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Karijoki
Kauhajoki
Kauhava ***
Kuortane
Kurikka
Laihia
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki****
Soini
Teuva
Vimpeli
Vähäkyrö
Ähtäri
Yhteensä

Vakuutetut

409
519
177
457
184
320
478
122
538
1 024
209
440
254
184
571
922
124
238
107
236
155
7 668

TTH:oon
ilmoittautuneet

Luopumisjärjestelmän
eläkkeet (Spv,
Luel, Lukl,
Lutu)
Työeläkkeet
Kpl
Kpl

201
893
199
996
101
268
233
709
62
292
109
502
226
973
54
197
183
1 062
496
1 551
85
474
177
929
59
465
73
346
250
892
318
1 406
70
285
119
531
65
212
41
427
76
367
3 197 13 777

121
149
29
74
48
39
156
28
162
136
83
109
32
45
92
162
49
83
23
18
56
1 694

Myel- ja mata-vakuutusmaksut 2015
Eläkkeet
yhteensä
1000€

6200
7000
2100
6300
2100
4500
7000
1600
8200
12800
3700
7400
4000
2600
8100
11300
1900
4200
1500
3300
2500
108 300

Matavahingot
Kpl

Mela-päiväraha
Kpl

K.a. €/vak.

30
81
37
69
7
36
62
75
13
27
24
24
41
62
10
16
49
117
65
189
11
22
47
48
15
23
16
32
43
79
76
102
7
23
22
30
6
17
13
19
14
20
608 1 111

2 670
2 810
2 860
3 640
2 740
3 150
3 060
3 220
2 940
2 930
3 070
3 080
2 890
2 620
3 000
3 040
2 530
3 220
2 980
2 480
2 970
2 948

Yht. milj.€

1,1
1,5
0,5
1,7
0,5
1,0
1,5
0,4
1,6
3,1
0,7
1,4
0,7
0,5
1,7
2,8
0,3
0,8
0,3
0,6
0,5
23,2

Alajärvi* (kuntaan yhdistyi Lehtimäen kunta 2009)
Seinäjoki **(yhdistynyt Peräseinäjoki, Ylistaro ja Nurmo 2009)
Kauhava *** (yhdistynyt Kortesjärvi, Ylihärmä ja Alahärmä 2009)
Kurikka **** (kuntaan yhdistyi Jurva 2009)
Alavus***** (kuntaan yhdistyi Töysä 2013)
Vähäkyrö ******(liittyi Vaasaan 2013)
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2016
LIITON JOHTOKUNTA 2016
Kankaanpää Johanna, Puheenjohtaja
Verhorannantie 48
63780 Alastaipale
040-7204322
johanna.kankaanpaa@mtk.fi

Kankaanpää Timo, Varapuheenjohtaja
Nikkolantie 265
60800 Ilmajoki
050-5604258
timo.kankaanpaa@ilmajoki.fi

Kytölä Kai
Samppalantie 164
61730 Yli-Valli
0400-809874
kai.kytola@gmail.com

Yli-Rahnasto Sami
Kurikantie 1010
61860 Harja
0400-885023
sami.ylirahnasto@gmail.com

Laakso Marja-Leena
Rantakyläntie 405
62800 Vimpeli
040-7043866
marja-leena.laakso@vimpeli.fi

Malm Jyrki
Siltanevantie 32
64350 Karijoki
0400-730712
jyrki.malm@gmail.com

Takala Harri
Ylistarontie 139
62380 Kosolankylä
040-5853886
harri.takala@gmail.com

Aila Veli-Pekka
Voitonnevantie 110
61460 Hanhikoski
0400-666031
veli-pekka.aila@netikka.fi

Autio Janne
Palojärventie 76
62410 Rintala
044-3591912
janne.autio(at)netikka.fi

Ylinen Mauno (MTK:n II puheenjohtaja)
Ylisenmäentie 53
62350 Ekola
040-5212642
mauno.ylinen@mtk.fi
Syrjälä Jenna (MTK:n johtokunnan jäsen)
Rämäläntie 412, 63900 Myllymäki
044-5533915, jenna.syrjala@mtk.fi

MTK:N VALTUUSKUNNAN ETELÄPOHJALAISET EDUSTAJAT 2016
Kohtakangas Kati
Peltomaantie 133
64900 Isojoki
040-5948289
kakoht@hotmail.com

Rantala-Sarjeant Suvi
Raamatuntie 429
62130 Hellanmaa
050-5905550
suvirantala@netikka.fi

Laukkonen Jari
Laukkosentie 424
62420 Kortesjärvi
0400-369413
jaril@japo.fi

Uitto Hannu
Uitonhaaratie 32
66450 Jakkula
050-4116188
h.uitto@netikka.fi

Ojala Tero
Kurikantie 1077
61330 Koskenkorva
050-3459360
kossunpossu@luukku.com

Huhtala Arto
Perälänmäentie 209
61270 Luopajärvi
0400-489880
huhtala.artomk@netikka.fi

Kankaanpää Johanna, Puheenjohtaja
Verhorannantie 48
63780 Alastaipale
040-7204322
johanna.kankaanpaa@mtk.fi
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MAATALOUSTUOTTAJAIN YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 2016
PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

Alahärmä

Myllykoski Osmo, 040-5583783
Yliviitalantie 201
62300 Härmä
osmo.myllykoski@pp.nic.fi

Rantala Leena, 040-7286936
Sahantie 98
62310 Voltti
leena.m.rantala@live.com

Alajärvi

Autio Ari, 050-5124994
Tikkasentie 157, 62900 Alajärvi
arska.autio@gmail.com

Pajukangas Sakari, 050-3493122
Kaartusentie 129, 62900 Alajärvi
sakari.pajukangas@japo.fi

Alavus

Sippola Jari, 040-7346681
Ponnenniementie 215
63400 Alavus As.
jari.sippola@pp3.inet.fi

Ylinen Anu, 040-7039557
Kätkänjoentie 286
63430 Kätkänjoki
a.ylinen@hotmail.com

Evijärvi

Kivijärvi Seppo, 0400-663442
Särkikyläntie 465
62500 Evijärvi
seppo@kivijarvenpakkaamo.net

Latukka Heli, 050-5854762
Latukantie 480
62540 Vasikka-Aho
heli.latukka@hotmail.com

Ilmajoki

Nikkola Juha, 040-5647176
Tuomikyläntie 331
60720 Tuomikylä
juha.a.nikkola@netikka.fi

Kankaanpää Timo, 050-5604258
Nikkolantie 265
60800 Ilmajoki
timo.kankaanpaa@ilmajoki.fi
Uusitalo Arto, Maaseututilit
Heikkilänkuja 3 F, 0400-455508
60800 Ilmajoki, Fax 06-4247880
arto.uusitalo@maaseututilit.com

Isojoki

Piikkilä Juha, 0400-369613
Joonaantie 8
64900 Isojoki
juhapiikkila@suomi24.fi

Savioja Marja, 040-7612997
Honkajoentie 96
64900 Isojoki
marja.savioja@nordea.fi

Isokyrö

Laine Tommi, 040-5432915
Ritaalanraitti 100
66440 Tervajoki
tommi.laine@netikka.fi

Vaismaa Kari, 040-5871440
Ruusupurontie 222
61500 Isokyrö
kari.vaismaa@netikka.fi

Jalasjärvi

Kurikka-Oja Paula, 040-7151996
Lehtikyläntie 36
61680 Mantila
paula.kurikka-oja@netikka.fi

Kasari Taina, 050-3083826
Kasarinperäntie 80
61730 Yli-Valli
taina.kasari@nic.fi

Jurva

Haavisto Reijo, 040-5242053
Koivistonkuja 113
66300 Jurva
reijo.haavisto@pp.inet.fi

Ristiluoma Jukka, 040-5100961
Myllärintie 201
66360 Kesti
jukka.ristiluoma@gmail.com

Karijoki

Malm Jyrki, 0400-730712
Siltanevantie 32
64350 Karijoki
jyrki.malm@gmail.com

Pihlajaviita Teija, 040-5658587
Luhtakuja 16
64350 Karijoki
teija.pihlajaviita@pp.inet.fi

Kauhajoki

Ojala Asko, 050-3230589
Kirvesojantie 128
61950 Juonikylä
asko.ojala@ssvnet.fi

Akseli Merja, 040-5450976
Nirvan-Kokontie 609
61800 Kauhajoki
merja.akseli@netikka.fi

Kauhava

Aro Kaija, 0400-012165
Hirvijoentie 735 B
62260 Hirvijoki
kaija.aro@netikka.fi

Hautamäki Jarmo, 044-2942865
Lakianmäentie 57
62240 Huhmarkoski
jarmo.hautamaki@hotmail.com

Kortesjärvi

Isomäki Jaakko, 040-5547319
Saarijärventie 561
62420 Kortesjärvi
jaakko.isomaki@gmail.com

Autio Raija, 050-3230560
Alarannantie 490
62410 Rintala
kleimolar@netti.fi

Kuortane

Yli-Leppälä Erno, 050-5949206
Ristisuontie 53
63120 Leppälänkylä
erno.yli-leppala@kolumbus.fi

Hakola Minna, 040-7347794
Lapuantie 333
63100 Kuortane
reijo.hakola@pp2.inet.fi
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Kurikka

Kriikkula Marko, 040-5405471
Korpiluhdankuja 32
61230 Luopa
marko.kriikkula@netikka.fi

Haapoja Mari, 040-7673215
Saranpääntie 190
61380 Polvenkylä
marikaisa79@hotmail.com

Laihia

Uitto Hannu, 050-4116188
Uitonhaaratie 32
66450 Jakkula
h.uitto@netikka.fi

Kamila Timo, 040-5489190
Keskikyläntie 516
66450 Jakkula
timo.kamila@netikka.fi

Lappajärvi

Ahopelto Kimmo, 040-7498770
Suvirannantie 9
62600 Lappajärvi
kimmo.ahopelto@pp.inet.fi

Rauhala Minna, 050-5119844
Kärnänlenkki 186 A,
62600 Lappajärvi
minna.rauhala@kauhava.fi

Lapua

Aalto Teemu, 0500-860177
Alakeisalantie 35
62100 Lapua
teemu.aalto@netikka.fi

Saari Köpi, 040-5028155
Poutuntie 190
62100 Lapua
kopi@nic.fi

Kristiina

Uusitalo Mikko, 040-5083332
Stenbackantie 45
64300 Lapväärtti
mikko.uusitalo81@gmail.com

Hållfast Kosti, 040-5218496
Läntinen Härkmerentie 26
64460 Härkmeri
kosti.hallfast@gmail.com

Lehtimäki

Kilponen Matti, 050-5220265
Korpelantie 185
63500 Lehtimäki
matti.kilponen@gmail.com

Leikkari Pasi, 0400-287631
Itä-Ähtärintie 2610
63700 Ähtäri
pasi.leikkari@pp1.inet.fi

Nurmo

Ylinen Aki, 0400-569987
Kukkolantie 39
60550 Nurmo
aki.ylinen@gmail.com

Ala-Luukko Kaija, 040-8323521
Isokoskentie 23
60550 Nurmo
kaija.ala-luukko@proagria.fi

Peräseinäjoki

Javanainen Merja, 0400-214027
Pastontie 532
61140 Pasto,
merja.javanainen1@gmail.com

Puska Sami, 050-3233761
Pastontie 68
61180 Haapaluoma
sami.puska1@luukku.com

Seinäjoki

Hantula Jussi, 0400-561168
Peltosenkatu 6
60320 Seinäjoki
jussi.hantula@gmail.com

Kivimäki Matti, 0500-669644
Kivimäentie 4
60200 Seinäjoki
matti.k@netikka.fi

Soini

Korpela Terho, 040-5693655
Patamanperäntie 116
63880 Kukonkylä
terho.korpela@gmail.com

Tohni Terhi, 044-2844017
Rintalantie 223
63800 Soini
terhi.tohni@gmail.com

Teuva

Kaleva Jarkko, 050-3604850
Kaskistentie 564
64700 Teuva
jarkko.kaleva10@gmail.com

Ojanperä Marja-Leena, 0400-236376
Joentaustantie 691
64720 Perälä
mtk.teuva@gmail.com

Tiistenjoki

Lilja Esko, 050-5236983
Liljantie 50
62165 Tiistenjoki
esko.v.lilja@netikka.fi

Koskiahde Markku, 050-5117428
Jokelantie 15
62185 Mäki-Paavola
markku.koskiahde@netikka.fi

Töysä

Pennala Sami, 040-5540205
Keskustie 26
63600 Töysä
sami.pennala@netikka.fi

Harju Timo, 040-5177635
Harjuntie 108
63600 Töysä
tharju@saunalahti.fi

Vimpeli

Laakso Marja-Leena, 040-7043866
Rantakyläntie 405
62800 Vimpeli
marja-leena.laakso@vimpeli.fi

Latukka Heli, 050-5854762
Latukantie 480
62540 Vasikka-aho
heli.latukka@hotmail.com

Vähäkyrö

Hakala Anne, 0400-498322
Vähänkyröntie 202
66500 Vähäkyrö
anne.hakala@nic.fi

Nuuja Mariia, 040-5256473
Kalsilantie 109
66500 Vähäkyrö
matilda@netikka.fi
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Ylihärmä

Takala Harri, 040-5853886
Ylistarontie 139
62380 Kosolankylä
harri.takala@gmail.com

Pajula Timo, 040-5032650
Pajulantie 93
62375 Ylihärmä
timo.pajula@proagria.fi

Ylistaro

Aila Veli-Pekka, 0400-666031
Voitonnevantie 110
61460 Hanhikoski
veli-pekka.aila@netikka.fi

Pukkinen Sari, 040-5266984
Vanhatie 270
61460 Hanhikoski
sari.pukkinen@outlook.com

Ähtäri

Syrjälä Jenna, 044-5533915
Rämäläntie 412
63900 Myllymäki
jenna.syrjala@mtk.fi

Leino Veijo, 0400-172563
Itä-Peränteentie 102
63780 Alastaipale
posti@wejjo.net

MAASEUTUNUORET 2016
PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

ALAHÄRMÄ

Kleimola Jouni, 040-5316 163
Pohjolantie 11
62310 Voltti
jouni.kleimola(at)netikka.fi

ALAVUS

Taipalus Tuomo, 040-7014 364
Taipaleentie 84
63370 Taipalus
tuomo.taipalus(at)netti.fi

Taipalus Kristian, 040-5624 181
Soukanperäntie 388
63370 Taipalus
kristian.taipalus(at)riikku.fi

ILMAJOKI

Ketelä Pasi, 040-5959697
Könnintie 849
60800 Ilmajoki
pasi.ketela(at)gmail.com

Paulasaari Jari, 050-5817 731
Könnintie 290
60800 Ilmajoki
jari.paulasaari(at)ely-keskus.fi

ISOKYRÖ

Annala Juha, 0400-835299
Turppalantie 9
61500 Isokyrö
juha_84(at)hotmail.com

JALASJÄRVI

Huhtakallio Päivi, 050-5340536
Kasarinperäntie 80
61730 Yli-Valli
paivi.huhtakallio(at)gmail.com

Ritamäki Sini, 040-8378 454
Ratikyläntie 17
61640 Ala-Valli
kiviniemi.sini(at)gmail.com

KAUHAJOKI

Toija Antti, 040-8256841
Harjantie 111
61800 Kauhajoki
antti.toija(at)suomi24.fi

Lahdenmaa Juha, 040-7726 721
Mikkiläntie 22
61800 Kauhajoki
julahden(at)wippies.fi

KAUHAVA

Pääjärvi Petri, 050-5013 088
Roikantie 63
62200 Kauhava
petripaajarvi(at)hotmail.com

Rintakumpu Seppo, 040-5761 374
Hatuntie 56
62200 Kauhava
seppo.rintakumpu(at)netikka.fi

KORTESJÄRVI Tyynismaa Vesa, 050-5171 393
Tyynismaantie 610
62470 Purmojärvi
vesa.tyynismaa(at)hotmail.fi

Autio Janne, 044-3591 912
Porolammintie 12
62410 Rintala
janne.autio(at)netikka.fi

KUORTANE

Mäyry Mika, 040-5212 145
Hynniläntie 843 as 1.
63230 Lentilä
mikamayry(at)gmail.com

Kivenmäki Arto, 040-7055 072
Kurkisaarentie 27
63210 Niinimaa
arto.ki(at)hotmail.com

LAPUA

Natri Aki, 040-7631624
Puhdonkuja 8
62180 Hellanmaa
aki.natri(at)gmail.com

Paavola Annika, 050-566 5881
Lankkutie 5 A 1
62100 Lapua
annika.paavola89(at)gmail.com

NURMO

Rajala Antti, 040-6835590
Höylätie 4-6 A
60550 Nurmo
antti.rajala(at)nurmolainen.com

Katila Tomi, 0400-977 443
Länsitie 187 A
60550 Nurmo
tomikatila85(at)gmail.com

LEHTIMÄKISOINI

Kari Ville, 0500-186 054
Kätkänjoentie 266
63530 Länsikylä
villekari(at)luukku.com

Tohni Terhi, 044-2844 017
Rintalantie 223
63800 Soini
terhi.tohni(at)gmail.com
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JÄSENREKISTERIN HOITAJAT = muu kuin mty:n sihteeri
ALAJÄRVI

Mäkelä Terho, 050-5615098
terho.makela@japo.fi

ALAVUS

Ikola Juha, 0400-643826
ikolju@suomi24.fi

EVIJÄRVI

Mäkinen Martti, 0400-162103
martti.makinen@nic.fi

ILMAJOKI

Uusitalo Arto, 0400-455508
arto.uusitalo@maaseututilit.com

KORTESJÄRVI

Ritala Taina, 050-3614391
taina.ritala@netikka.fi

KUORTANE

Honkola Reijo, 0400-760348
reijo.honkola@nic.fi

VIMPELI

Laakso Marja-Leena, 040-7043866
marja-leena.laakso@vimpeli.fi

YLIHÄRMÄ

Takala Harri, 040-5853886
harri.takala@gmail.com

TUOTTAJAIN TILITOIMISTOT
TILITOIMISTO

PUHELIN

HOITAJA

Tuottajain Tilitoimisto
Lähteentie 3
63300 Alavus
tilitoimisto@tuotili.fi

06-5111370
040-1261397

Eveliina Rantala

Maaseututilit
Heikkilänkuja 3 F
60800 Ilmajoki
arto.uusitalo@maaseututilit.com

06-4246480, 4247490
0400-455508
06-4247880/FAX

Arto Uusitalo

Jalasjärven Mty:n Tilipalvelu
Savelankuja 2
61600 Jalasjärvi
rauno@mty.fi

06-4568900
06-4568950/FAX

Rauno Annala

Maataloustuottajain Tilitoimisto
Asemakatu 14
62100 Lapua
kopi@nic.fi

06-4388466
040-5028155

Köpi Saari

Kyrönmaan Tilitoimisto
Lukkarinmäentie 4 B 2
61500 Isokyrö
kyronmaan.tilitoimisto@netikka.fi

06-4713526

Ulla Alanen
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HYVINVOINTIVASTAAVAT 2016
						
ALAHÄRMÄ
Korkiatupa
Tuula
040-7157601
tuula.korkiatupa@anvianet.fi
ALAJÄRVI
Hautamäki
Jarkko
044-2844008
jarkkohau@suomi24.fi
ALAVUS
Ikola
Juha
0400-643826
ikolju@suomi24.fi
EVIJÄRVI
Ranta-Aho
Matti
040 -5467604 matti.ranta-aho@luukku.com
ILMAJOKI
Hannuksela
Minna
040-5583808
minna.hannuksela@netikka.fi
ISOJOKI
Junttila
Jukka
040-7384636
jukka.junttila@ssvnet.fi
ISOKYRÖ
Högnäsbacka
Merja
0400-973778
merja.hognasbacka@mtt.fi
JALASJÄRVI
Huhtakallio
Päivi
050-5340536
paivi.huhtakallio@gmail.com
JURVA
Hill
Simo
0500-238112
simo.hill@pp.inet.fi
KARIJOKI
Mäkelä
Antti
040-7247147
makela.antti.m@pp.inet.fi
KAUHAJOKI
Ojala
Asko
050-323 0589 asko.ojala@ssvnet.fi
KAUHAVA
Ylirintala
Tomi
040-5004408
tomi.ylirintala@netikka.fi
KORTESJÄRVI
Tuhkasaari
Jaana
040-5272602
jaana.tuhkasaari@netikka.fi
KORTESJÄRVI
Mattila
Jarkko
040-5859223
jarkko.mattila@luukku.com
KRISTIINA
Saloniemi
Sakari
0400-896557
sakari.saloniemi@gmail.fi
KUORTANE
Sepponen
Lina
0400-212319
lina@nic.fi
KURIKKA
Koski-Laulaja
Veikko
050-303 2094 veikko.koski-laulaja@laulajanratsutila.fi
LAIHIA
Kamila
Timo
040-5489190
timo.kamila@netikka.fi
LAPPAJÄRVI
Ahopelto
Kimmo
040-7498770
kimmo.ahopelto@pp.inet.fi
LAPUA
Hirvelä
Sari
050-3263275
sari.hirvela@netikka.fi
NURMO
Ala-Luoma
Arja
050-5706300
arja.ala-luoma@seinajoki.fi
PERÄSEINÄJOKI Pitkäranta
Juhani
0400-292588
juhani.pitkaranta@netikka.fi
SEINÄJOKI
Jouppila
Jaakko
0500-360943
SOINI
Tohni
Terhi
044-2844017
terhi.tohni@gmail.com
TEUVA
Rintahaka
Tapio
0400-583329
tapio.rintahaka@mela.fi
TIISTENJOKI
Kattelus
Esa
050-5236960
esa.kattelus@netikka.fi
TÖYSÄ
Akonniemi
Markku
0400-262574
akonniemi@nic.fi
VIMPELI
Laakso
Marja-Leena 040-7043866
marja-leena.laakso@vimpeli.fi
VÄHÄKYRÖ
Aurala
Marja
0400-720547
marja.aurala@netikka.fi
YLIHÄRMÄ
Takala
Harri
040-5853886
harri.takala@gmail.com
YLISTARO
Yliluoma
Mikko
040-5293729
mikko.yliluoma@netikka.fi
ÄHTÄRI
Sulkava
Iira
044-7000082
iirakiira@suomi24.fi
KULUTTAJAVASTAAVAT 2016

			

				

ALAHÄRMÄ
ALAJÄRVI
ALAVUS
EVIJÄRVI
ILMAJOKI
ISOJOKI
ISOKYRÖ
JALASJÄRVI
JURVA
KARIJOKI
KARIJOKI
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KORTESJÄRVI
KORTESJÄRVI
KORTESJÄRVI
KRISTIINA
KRISTIINA
KUORTANE
KURIKKA
LAIHIA
LAPPAJÄRVI
LAPPAJÄRVI
LAPUA
NURMO
PERÄSEINÄJOKI
SEINÄJOKI
SEINÄJOKI
SOINI
TEUVA
TIISTENJOKI
VIMPELI
VÄHÄKYRÖ
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI

Myllykoski
Osmo
Autio
Alpo
Yritys
Satu
Vesala
Pertti
Ojala
Tero
Kalliomäki
Tapio
Killinen
Eija
Vuorela
Liisa
Syrjälä
Vuokko
Hautaniemi
Teija
Mäkelä
Auli
Ranta
Juha
Kamppinen
Matti
Ritala
Taina
Tuhkasaari
Jaana
Tyynismaa
Arto
Hållfast
Kaarina
Mäntylä
Anneli
Kiviniemi
Jukka
Rinta-Tassi
Marika
Viianen
Hannele
Kujala
Ari
Lammi
Juha
Rantala-Sarjeant Suvi
Vehkaoja
Heikki
Katila
Tarja
Heikkilä
Esa
Kivimäki
Matti
Soidinmäki
Jukka
Ojala
Jussi
Sipilä
Johannes
Mustonen
Tanja
Nuuja
Mariia
Takala
Harri
Toppari
Juha-Matti
Matinaho
Päivi

040-5583783
040-7364995
0400-126577
0400-769497
050-3459360
040-5153683
0500-669644
050-5377112
040-7454359
0500-764733
050-5413142
040-5775922
0500-667868
050-3614391
040-5272602
040-5015527
0400-511184
040-5345347
040-5612333
0400-364838
050-5284191
0400-365187
044-3730826
050-5905550
0400-268643
050-3388878
040-5155065
0500-669644
046-6214042
040-8221705
0400-836491
040-5125706
040-5256473
040-5853886
040-5635582
040-8312022

osmo.myllykoski@pp.nic.fi
alpo.autio@luukku.com
satu.yritys@kuusnetikka.fi
pertti.tvesala@gmail.com
kossunpossu@luukku.com
tapio.kalliomaki@suomi24.fi
eija.killinen@netikka.fi
liisa.vuorela@netikka.fi
teija.hautaniemi@gmail.com
auli@kotinet.com
jranta82@gmail.com
taina.ritala@netikka.fi
jaana.tuhkasaari@netikka.fi
arto.tyynismaaa@luukku.com
anmantyla@gmail.com
kiviniemi.jukka@gmail.com
t.m.rintatassi@gmail.com
hannele.viianen@elisanet.fi
kujak@japo.fi
juhalammi@hotmail.com
suvirantala@netikka.fi
heikki.vehkaoja@netikka.fi
tarja.katila@gmail.com
e.heikkila@netikka.fi
matti.k@netikka.fi
jukka.soidinmaki@elisanet.fi
jussi.ojala90@gmail.com
johannes.sipila@gmail.com
tanja73mustonen@gmail.com
matilda@netikka.fi
harri.takala@gmail.com
juhamattitoppari@hotmail.com
paivi.matinaho@gmail.com
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YMPÄRISTÖASIAMIEHET 2016
ALAHÄRMÄ

Pitkämäki
Jari
0400-755603
Talvitie
Janne
050-3649703
ALAJÄRVI
Herttola
Johannes 050-5498419
ALAVUS
Saarijärvi
Pasi
040-8522756
EVIJÄRVI
Tähtinen
Lauri
0400-790487
ILMAJOKI
Kankaanpää
Timo
050-5604258
ISOJOKI
Huhtala
Jani
0400-906021
ISOKYRÖ
Laine
Tommi
040-5432915
JALASJÄRVI
Yli-Peltola
Hannu
045-6390526
JURVA
Niemi
Erkki
050-3090065
KARIJOKI
Leppinen
Markku 0400-190156
KAUHAJOKI
Lahdenmaa
Kari
0400-882317
KAUHAVA
Sippola
Hannu
050-5176304
KORTESJÄRVI
Tuhkasaari
Timo
0400-769033
KRISTIINA
Hållfast
Kosti
040-5218496
KUORTANE
Honkola
Reijo
0400-760348
KURIKKA
Saari
Jarkko
050-5408269
LAIHIA
Pensas
Tapio
0400-266120
LAPPAJÄRVI
Rantala
Simo
050-5926402
LAPUA
Pöntinen
Timo
040-5465491
NURMO
Teppo
Ari
050-4100072
PERÄSEINÄJOKI Pärnänen
Pasi
0400-167193
SEINÄJOKI
Heikkilä
Esa
040-5155065
SOINI
Saarinen
Esa
0400-616943
TEUVA
Muotio
Arto
0400-921965
TIISTENJOKI
Rintaniemi
Samu
0400-903431
TÖYSÄ
Murtomäki-Kukkola Hanna
040-7248606
VIMPELI
Kangasaho
Hannu
040-5871545
VÄHÄKYRÖ
Rinta
Tapani
050-3636452
YLIHÄRMÄ
Viitala
Jorma
0500-263573
YLISTARO
Kangas
Heikki
040-5270651
ÄHTÄRI
Haarala
Vesa
0400-163595

ville.p@netikka.fi
talvitie.janne@suomi24.fi
johannes.herttola@gmail.com
lauri.tahtinen51@gmail.com
timo.kankaanpaa@ilmajoki.fi
janihuhtala2@gmail.com
tommi.laine@netikka.fi
hannuyp@hotmail.com
eoniemi@wippies.fi
markku.leppinen@nic.fi
kari.lahdenmaa@pp.nic.fi
hannu.sippola@netikka.fi
timo.tuhkasaari@luukku.com
kosti.hallfast@gmail.com
reijo.honkola@nic.fi
saari.jarkko@netikka.fi
tapio.pensas@nic.fi
simo.rantala61@gmail.com
pontinen.timo@gmail.com
ari.teppo@gmail.com
pasi.parnanen@hotmail.com
e.heikkila@netikka.fi
esas4@luukku.com
arto.muotio@pp.inet.fi
s.rintaniemi@gmail.com
hanna.murtomaki-kukkola@alavus.fi
hannu.kangasaho@pp.inet.fi
tapani.rinta@agrimarket.fi
jorma.viitala@luukku.com
heikki.kangas@luukku.com
vesku.haarala@gmail.com

YRITTÄJÄVASTAAVAT 2016
ALAHÄRMÄ
ALAJÄRVI
ALAVUS
EVIJÄRVI
ILMAJOKI
ISOJOKI
ISOKYRÖ
JALASJÄRVI
JALASJÄRVI
JURVA
KARIJOKI
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KORTESJÄRVI
KRISTIINA
KUORTANE
KURIKKA
LAIHIA
LAPPAJÄRVI
LAPUA
NURMO
PERÄSEINÄJOKI
SEINÄJOKI
SOINI
TEUVA
TIISTENJOKI
TÖYSÄ
VIMPELI
VÄHÄKYRÖ
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI
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Huhtala
Kuoppala
Volanto
Anttikoski
Nikkola
Piikkilä
Ikola
Huhtala
Mannila
Närvä
Korkeamäki
Pihlaja
Martikkala
Isomäki
Viitala
Haapa-Aho
Haapoja
Uitto
Hernesniemi
Jäätteenmäki
Rajakorpi
Kanto
Mäki-Jouppi
Saari
Korpela
Paavola
Levelä
Kangasaho
Valkama
Jussila
Rajamäki
Kukkeenmäki

Ville
Jukka
Aulis
Juho
Juha
Juha
Timo
Arto
Raimo
Seppo
Arto
Timo
Harri
Jaakko
Vesa
Jouni
Jussi
Hannu
Antti
Ismo
Jyrki
Hanna
Markus
Hannu
Tuomo
Vesa
Liisa
Hannu
Hannu
Kari
Hannu
Jorma

040-5382624
044-2970278
0400-132088
0400-668727
040-5647176
0400-369613
0500-488949
0400-489880
0400-369915
040-5432607
040-7057716
0400-736875
040-5093348
040-5547319
040-5688884
0400-164297
050-5026582
050-4116188
040-5519438
0500-233626
050-5991466
050-5496920
0400-719365
040-5108096
040-7530224
0400-163403
0500-861176
040-5871545
0400-260502
050-5931517
040-7733992
040-5889549

ville.huhtala@hotmail.com
jukka.kuoppala@alajarvi.fi
avolanto@gmail.com
juho.anttikoski@pp.inet.fi
juha.a.nikkola@netikka.fi
juhapiikkila@suomi24.fi
posti@agro-konsultointi.fi
huhtala.artomk@netikka.fi
raimo.mannila@netikka.fi
arto.korkeamaki@pohjanmaanit.fi
timo.pihlaja@gmail.com
harri.martikkala@nic.fi
jaakko.isomaki@gmail.com
vesa.viitala@gmail.com
jouni.haapaaho@gmail.com
haapojajussi@gmail.com
h.uitto@netikka.fi
ahernesniemi@gmail.com
ismo.jaatteenmaki@netikka.fi
jyrki.rajakorpi@seamk.fi
hanna.kanto@netikka.fi
omp87@netikka.fi
hannu.saari@kuusnetikka.fi
tk9@luukku.com
anna.paavola@lapua.fi
heikki.levela@heikintupa.com
hannu.kangasaho@pp.inet.fi
hannu.valkama@netikka.fi
jussila.kari@hotmail.com
hannu.rajamaki@pp.inet.fi
jorma.kukkeenmaki@pp.inet.fi

8. MTK:N JÄSENEDUT 2016

8. MTK:N JÄSENEDUT 2016

Tuottajayhdistysten ja Metsänhoitoyhdistysten jäseneduissa on eroavaisuuksia. LähiTapiolan maatilavakuutusetu, EU-avustajavakuutus ja tuotevastuuvakuutus edellyttävät MTK-yhdistyksen jäsenyyttä. Seuraavat edut saavat vain maatalousyritystoimintaa jatkavat (spv) MTK-jäsenet: Valtralta haalarit, Iskulta täkit
ja tyynyt, Hankkijalta lahjakortti

- Henkilövakuutukset: maatila-asiakkaalla on oikeus
Kriisipalveluun, jos hänellä on 1.1.2014 jälkeen
otettu Yritysturva- tai Henkiturva-henkivakuutus ja
seuraavat ehdot täyttyvät: tuotantoeläinrakennus
ja eläimet tai koti tuhoutuu tulipalossa, puolison tai
lapsen kuolemantapaus vaarantaa yritystoiminnan.
- Lisäksi alle 45-vuotias MTK-jäsen saa maksuttoman
terveystarkastuksen henkivakuutuksen hakemisen
yhteydessä.
- Muut henkilövakuutukset: uusiin henkilövakuutuksiin ei myönnetä jäsenetualennusta, voimassa olevissa etu jatkuu toistaiseksi.

LähiTapiolan metsävakuutusetu edellyttää mhy-jäsenyyttä, samoin United Bankersin jäsenetu ja Restelhotellien ja -ravintoloiden edut.

OP-Pohjola-ryhmä
OP-Pohjola-ryhmä suosittelee osuuspankkejansa myöntämään MTK:n jäsenille seuraavat jäsenedut:

Tarkemmat ja päivitetyt tiedot jäseneduista
löydät osoitteesta www.mtk.fi > Jäsenyys >
Jäsenedut.

- Tulonkeskeytysluotto
- Lainannostokuluista 50 % alennus
- Konttorissa tehdyistä OP-sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien kertamerkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota
- ”Kultaturva vakavan sairauden varalta”-vakuutuksesta 20 % alennus ensimmäisen 6 kuukauden ajalta
- OP-Pohjola-ryhmän Maa- ja metsälehti MTK:n jäsenille
- Osuuspankin omistajajäseniä olevat MTK:n jäsenet
saavat 250 euron alennuksen normaalihintaisista
myynnin arvonlisäverollisista välityspalkkioista
- OP-omistaja-asiakkailla on mahdollisuus kerryttää
OP-bonusta jonka voi käyttää esimerkiksi pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin.

Jäsenetujen hyödyntäminen edellyttää jäsenyyden todistamista. Se onnistuu parhaiten jäsenmaksun yhteydessä postitetulla jäsenkortilla, johon on merkitty jäsentunnus.

VAKUUTUS JA RAHOITUS
Tuotevastuuvakuutus
MTK:n jäsenen tuotevastuuvakuutuksen tarkoituksena
on korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot,
kun vahinko johtuu tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta. Vakuutus ei korvaa esimerkiksi vahinkoa,
joka aiheutuu vakuutetulle itselleen.
Vakuutus on voimassa kaikilla maa- ja metsätaloutta
harjoittavilla tuottajayhdistysten henkilöjäsenillä. Vakuutus koskee myös maa- tai metsätilaan liittyviä maaseutuyrityksiä.
Tuotevastuuvakuutuksessa MTK:n yhteistyökumppanina on LähiTapiola. Tarkempia tietoja vakuutuksesta saa
LähiTapiolan alueyhtiöiden maatilayhteyshenkilöiltä tai
LähiTapiolan toimistoista, joihin myös jätetään korvaushakemukset. Lisätietoja vakuutuksesta voi kysyä myös
MTK-Etelä-Pohjanmaan toimistolta (06 416 3340).
LähiTapiolasta talous- ja henkilöturvaa sekä
jäsenetuja
LähiTapiola myöntää MTK:n jäsenille tuntuvia etuja
sekä omaisuus- ja henkivakuutuksista että muista palveluista:
- Maatilavakuutuksesta 10 prosentin alennus. Jos
maatilalla on tehty LähiTapiolan huolenpitokäynti ja
maatilan turvallisuuskartoitus, etu on 15 %.
- Korotettu 15 prosentin alennus maatilavakuutuksesta on mahdollinen myös silloin, jos asiakkaalla on
vähintään 10 000 euron sijoitus LähiTapiolan säästöhenkivakuutuksessa.
- Kotivakuutuksesta 10 prosentin alennus.
- Omaisuusvakuutukset: jos vakuutetulla on ollut
MTK-etu eläinvakuutuksessa tai Tapiolan kaskovakuutuksessa, tämä etu säilyy toistaiseksi. Uusiin LähiTapiolan kaskoihin ja eläinvakuutuksiin ei myönnetä jäsenetua. Vanhat vakuutukset siirretään vuosien 2016–2017 aikana uusiin vakuutuksiin, joista
ei myönnetä etua.

Nordea
Nordeaan asiointinsa keskittävä MTK:n maatalousyrittäjäjäsen saa etuyrittäjän edut sekä yritykselle nimetyn
pankkineuvojan. Lisäksi Nordea tarjoaa MTK:n jäsenille
tulonkeskeytyslainaa. Lue lisää ehdoista etuohjelmasta
www.nordea.fi > yritykset ja yhteisöt > yritys ja pankki > maatilayritykset.
WebWakka
MTK:n jäsen saa WebWakka -kirjanpito- ja pankkiyhteysohjelman käytöstä 50 % alennuksen ensimmäisen
12 kuukauden ajalta. MTK:n jäsen saa jäsenalennuksia
myös muista Maatalouden laskentakeskuksen ohjelmistoista spv-jatkajat huomioiden.
NEUVONTA JA LAKIAPU
MTK:n veropuhelin
Maa- ja metsätalouteen liittyvistä veroasioista saa järjestön veroasiantuntijoiden neuvontaa soittamalla MTK:n
veropuhelimeen. Puhelin päivystää talvikuukausina
maanantaisin klo 9-12.
Jäsenetuhintaista veroneuvontaa saa numerosta 0600
17 999. Puhelun hinta on 1,18 euroa minuutilta
+ pvm. Jäsenetuhintainen puhelu edellyttää jäsennumeron kertomista.
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Ei-jäsenten numero on 0600 17 222. Puhelu maksaa
2,19 euroa minuutilta + pvm.

on -2,5 senttiä ja dieselistä -2,7 senttiä litralta (sis. alv).
Alennus ei koske Neste Oil Express -automaattiasemia.

Työnantaja-asioiden verkkopalvelu ja
työnantajapuhelin
MTK:n jäsenet saavat Maaseudun Työnantajaliiton
neuvontaa silloin, kun olet palkkaamassa työntekijää
tai tarvitset ajantasaista tietoa työehdoista ja työnantajana toimimisesta.

Teboil
Teboil antaa MTK:n jäsenille Teboil Yrityskortilla 3,19
senttiä litralta alennusta bensiinistä ja dieselöljystä.
Myös voiteluaineista sekä autokemikaaleista ja pesuista saa 10 prosentin alennuksen. Alennusta saa kaikilla
Teboil-huoltamoilla ja -automaattiasemilla lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia ja raskaan liikenteen D-automaatteja.

Neuvontaa saa jäsenetuhintaan Maaseudun Työnantajaliiton puhelimesta 0600 17 444. Puhelun hinta on
1,19 € + pvm. MTK:n jäsentunnus kysytään puhelun
alussa. Puhelin päivystää tiistaisin ja perjantaisin 9-12.
Pääset MTK:n jäsenille tarkoitettuun verkkopalveluun
MTK:n jäsenverkko Repun kautta www.mtk.fi > jäsenyys > jäsenedut > neuvonta ja lakiapu > työnantajapalvelut.
Vastuuvakuutettu EU-avustaja
MTK:n kouluttamat ja vakuuttamat EU-avustajat auttavat viljelijöitä tukihakemusten täyttämisessä. Vakuutus
korvaa tuenmenetyksen, joka aiheutuu avustajan virheellisestä toiminnasta hakemuksia täytettäessä. Pienin
korvattava vahinko on 500 euroa. Vahinko korvataan
250 euron omavastuun ylittävältä osin aina 25 000 euroon saakka (15.3.2016 alkaen 50 000 euroa).
Vastuuvakuutus on voimassa, kun sekä avustettava että
avustaja ovat MTK:n jäseniä.
MTK:n asianajajarengas
MTK, maataloustuottajien liitot ja metsänomistajien liitot ovat solmineet asianajotoimistojen kanssa yhteistyösopimuksia.
MTK-Etelä-Pohjanmaa suosittelee jäsenilleen lakipalveluissa Maanomistajien Arviointikeskusta.
Arviointikeskus myöntää 10 prosentin alennuksen
MTK:n jäsenille useimmissa toimeksiannoissa. Yhtä
toimeksiantoa kohden alennus voi olla enintään 500
euroa. Saadakseen alennuksen jäsenyydestä on ilmoitettava toimeksiantoa annettaessa.
Maanomistajien arviointikeskuksen Seinäjoen
toimiston yhteystiedot:
varatuomari Lauri Pakka, Huhtalantie 2, 60220
Seinäjoki, puhelin 020 741 1066, 040 726 8577, lauri.pakka@arviointikeskus.fi.
Maaseudun tukihenkilöverkko
Oli kysymys arjen murheesta tai vaikeasta elämäntilanteesta, voit ottaa yhteyttä Maaseudun tukihenkilöverkkoon. Maaseudun tukihenkilöverkossa toimii noin
320 tukihenkilöä, jotka ovat saaneet koulutuksen tehtävään ja tehneet tukihenkilösitoumuksen. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoistyöntekijöitä. Lue lisää osoitteesta
www.tukihenkilo.fi.
ENERGIAEDUT
Neste Oililta etuja Yrityskortilla
MTK:n jäsenet saavat alennusta Neste Oil Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä. Jäsenalennus bensiinistä
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St1
St1 tarjoaa MTK:n jäsenille lämmityspolttoöljyä ja pellettiä MTK-sopimushinnalla. St1-yrityskortilla, St1 Visakortilla ja St1-käteisalennuskortilla MTK:n jäsenet saavat sopimusalennuksen St1-automaatti- ja St1/Shellpalveluasemien bensiinistä, dieselistä ja polttoöljystä.
Enegia
Enegia toimii sähkön puolueettomana ammattiostajana (ei sähkönmyyjänä). Yrityksen tavoitteena on auttaa
MTK:n jäseniä hankkimaan sähköä mahdollisimman
edulliseen hintaan nyt ja tulevaisuudessa.
VIESTINTÄ JA YHTEYDET
Jäsentietoverkko Reppu
MTK:n jäsenenä saat käyttöösi jäsenverkko Repun palvelut osoitteessa www.mtk.fi, jäsenverkko Reppu. Jäsentietoverkkoon pääset jäsentunnuksella. Aloitussalasana on jäsennumeron 6 viimeistä numeroa. Repusta
löydät esimerkiksi videoklippejä uudesta tukiohjelmasta
ja tukihausta, pellon vuokrasopimusmallin, puun hintatiedot, maataloustuotteiden markkinakatsaukset, sopimusmallit, työnantajapalvelut, ajantasaiset jäsenedut.
HajaKaista -nettiyhteydet
HajaKaista on helppo ja nopea 3G-teknologiaan perustuva internetyhteys, joka on käytettävissä koko Suomessa. Kodista ulospäin yhteys muodostetaan suuntaantennilla ja HajaKaistan laitteella. Kolmen operaattorin
verkosta valitaan se, mikä parhaiten kussakin paikassa
toimii. Kaikki kodin tietokoneet, älypuhelimet ja tabletit
liitetään HajaKaistan laitteeseen nettikaapelilla tai langattomasti Wlanilla. HajaKaista maksaa 29,90 €/kk itse
asennettuna. Laitteisto toimitetaan lähimpään Matkahuollon pisteeseen tai tarvittaessa postitse. MTK:n jäsenetuna kaksi ensimmäistä kuukautta ilmaiseksi, edun
saamiseksi tilauksen yhteydessä tulee mainita MTK:n
jäsennumero.
Mainio jokaiseen jäsentalouteen
Mainio ilmestyy neljästi vuodessa, ja se postitetaan
jäsenmaksuun kuuluvana maatalousyrittäjäjäsentalouksiin. Mainiossa kerrotaan tietoa MTK:n toiminnasta, saavutuksista ja maaseutuelinkeinoille tärkeistä asioista järjestön jäsenten näkökulmasta. Liittojen ja yhdistysten lahjatilausten hinta vuodelle
2016 on 30,60 €, samoin opiskelijatilausten hinta.
Muiden tilausten hinta on 46 €. 
Maahengen kirjat
MTK:n jäsenenä saat Maaseudun Sivistysliiton yhteydessä toimivan Maahengen kirjoista 30 %:n alennuk-

sen. Ilmoita MTK:n jäsennumero, kun teet kirjatilausta. Tutustu Maahengen kirjoihin verkkosivuilla www.
maahenki.fi.
VAATTEET, SUOJAIMET JA TURVAKENGÄT
Grolls
Grolls tarjoaa Björnkläder-työvaatteista 25 % ja muista
tuotteista 10 % alennuksen MTK:n jäsenille. Edun saa
sekä myymälöissä että verkkokaupasta.
Jatkajille Tulevaisuuden haalarit
Valtra tarjoaa kaikille vuonna 2016 yritystoiminnan
aloittaville MTK:n jäsenille laadukkaat työhaalarit. Voit
valita talvi- tai kesähaalarit. Bonuksen ehtona on, että
sukupolvenvaihdos tehdään tai yritystoiminta aloitetaan
vuonna 2016. Sukupolvenvaihdoksesta on ilmoitettava
Maaseudun Tulevaisuuden Uusia yrittäjiä -palstalla ja
jatkajan on oltava MTK:n jäsen. Ilmoitus lehdessä on
maksuton. Valtran traktorimyyjä toimittaa haalarit bonusehdot täyttäville jatkajille.
VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA
Holiday Club Resorts
Holiday Club Resorts tarjoaa eri puolilla Suomea olevista kohteista MTK:n jäsenille edullisia tutustumislomia. Etujen saamiseksi on esitettävä MTK:n jäsenkortti.
MTK:n jäsenet voivat ostaa myös Holiday Club-lahjakortteja 10 %:n alennuksella. Minimitilaus on 180 euroa, jolla saa käyttöönsä 200 euron lahjakortin. Ajankohtaiset tarjoukset näet jäsenverkko Repussa.
Holiday Club kampanjatarjouksia
Holiday Club tarjoaa MTK:n jäsenille ja jäsenyhdistyksille mahdollisuutta lomailla Holiday Club -kohteissa
edulliseen hintaan ja myös mahdollisuutta hankkia lomailuun Holiday Club -viikko-osake. Kohteisiin tutustumiseksi Holiday Club tarjoaa mahdollisuutta vuokrata loma-asuntoja edulliseen jäsenhintaan, tarjous on
voimassa 30.9.2016 asti. Katso tarjous tarkemmin jäsenverkko Repusta.
Sokos- ja Radisson Blu -hotellit
Sokos Hotellit ja Radisson Blu -hotellit tarjoavat MTK:n
jäsenille vapaa-ajan majoitusetuja. Tarjoukset vaihtuvat kausittain. Varauksen yhteydessä mainitse MTK:n
jäsenetu. Kirjautuessa sisään näytä vastaanotossa jäsenkorttisi. Ajankohtaiset tarjoukset näet jäsenverkko
Repussa.
Restel
Metsänhoitoyhdistysten jäsenet saavat Restel-hotelleissa ja -ravintoloissa alennuksia majoitushinnoista ja etuja
ruokailun yhteydessä. Edut ovat voimassa 31.12.2017
asti. Majoittuessasi saat -20% hinnanalennuksen. Tarjous on voimassa torstain ja maanantaiaamun välisissä majoittumisissa kaikissa Restelin hotelleissa. Katso
ajankohtaiset tiedot jäsenverkko Repusta.
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärvellä tarjoaa
MTK:n jäsenille majoitukseen 15 %:n alennuksen arkija viikonlopun normaalihintaisista majoitushinnoista (ei
voimassa jouluna).  Alennus on tarkoitettu vapaa-ajan

majoituksiin. Todista jäsenyys, kun saavut hotelliin.
Varauksen yhteydessä mainitse varaustunnus MTK16.
Varaukset ja tiedustelut Kunnonpaikasta: puhelin (017)
476 560, Sähköposti myynti(at)kunnonpaikka.com
Viking Line
MTK:n jäsenenä risteilet Viking Linella alennettuun hintaan, katso alennusreitit ja tunnukset MTK:n nettisivuilta. Mainitse lippuja varatessasi tuotetunnus. Varaudu
näyttämään MTK:n jäsenkortti lippuja lunastettaessa ja
sataman lähtöselvityksessä. Lisätietoja www.vikingline.
fi, p. 0600 41577 (1,64 euroa/puhelu + pvm).
MUUT EDUT JA BONUKSET
Ruokaa omasta maasta -joutsenlipputunnus
MTK:n jäsenenä saat Suomen arvostetuimman alkuperämerkin käyttöoikeuden jäsenetuhintaan. MTK:n
jäsenet saavat 50 % alennuksen Hyvää Suomesta
-merkkiin oikeuttavan Ruokatiedon alimmasta jäsenmaksusta. Jäsenetuhinta on siten 137,5 €/vuosi. Merkin hakuohjeet www.hyvaasuomesta.fi
Hankkija
Hankkija tarjoaa 10 % alennuksen uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä metsuritarvikkeiden jäsenalennus on 10 prosenttia myymälän
valikoimissa olevista normaalihintaisista tuotteista. Sukupolvenvaihdoksen tehneille uusille maatalousyrittäjille Hankkija tarjoaa kertaluonteisen 100 euron edun
Hankkijan verkkokauppaan.
Kultajousi
Kultajousi tarjoaa MTK:n jäsenille 20 % kaikista myymälän valikoimassa olevista tuotteista. Kalevala Koruista
ja sveitsiläisistä kelloista alennus on 15 %. Alennukset
lasketaan Kultajousen kuluttajahinnoista.
Etuseteli Can-Am-mönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle
MTK:n jäsenet saavat 300, 400 tai 500 euron etusetelin ostaessaan uuden kotimaisen Lynx-moottorikelkan, uuden Can-Am -mönkijän tai -traktorimönkijän. Etusetelin voi käyttää tarvikehankintoihin
mönkijän tai moottorikelkan ostopaikassa.
1500 euron jäsenetu uuden Can-Am Spyder -roadsterin ostajalle. MTK-yhdistysten ja mhy:n jäsenet
saavat 1500 euron arvosta alkuperäisiä Cam-Am
Spyder -ajo- ja lisävarusteita ostaessaan uuden
Can-Am Spyder -roadsterin. Etu tulee käyttää laitteen ostopaikassa.
Lisätietoja www.brpscandinavia.com. Etusetelien saamiseksi esitä kaupanteon yhteydessä MTK:n jäsenkortti.
Ramirent
Ramirent tarjoaa MTK:n jäsenille yleisalennuksena -35
% voimassa olevasta hinnastosta sekä maanrakennuskoneista sekä muista hinnaston kiinteähintaisista
K-merkityistä tuotteista -20 % esittäessäsi jäsenkortin
kaupanteon yhteydessä.
Ekokem
Ekokem kerää maatalousmuoveja koko Suomen alueelta ja tarjoaa MTK:n jäsenille jäsenetuna kaikkien
muovijätteiden noutopalvelua ympäri vuoden. Palve-
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lun hinta on lajitellulle muoville 80 euroa/tonni + alv
ja lajittelemattomalle muoville 85 euroa/tonni + alv,
mikä on myös miniminoutohinta.

roon 017-5702600, sähköpostitse varkaus@woikoski.
fi tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Jälleenmyyjät löytyvät
osoitteesta www.woikoski.fi.

K1 Katsastajat
K1 Katsastajat antaa 8 %:n alennuksen aseman halvimmasta hinnasta 1.3.2016 alkaen.
Alennukset myönnetään Drive-In-asiakkaalle aseman
halvimmasta Drive-In-hinnasta ja nettimaksaja- asiakkaalle aseman halvimmasta nettietuhinnasta.

Polttoöljy ja tarvikkeet E-P:n Koneyrittäjien EPK
Markkinointi Oy:stä
MTK-Etelä-Pohjanmaan jäsenet saavat poltto- ja voiteluaineita sekä tarvikkeita (mm. suodattimet) jäsenetuhintaan. Polttoaineissa alennus koskee kesä- ja talvilaadun moottoripolttoöljyjä moottori- ja lämmityskäyttöön sekä kesä- ja talvilaadun dieseliä. Toimituskoko on
vähintään 1000 litraa polttoöljyä ja 1500 litraa dieselöljyä. Päivän jäsenetuhinnan saa kysymällä suoraan
EPK Markkinointi Oy:stä 0400-29 7528 tai epk@epkmarkkinointi.fi. Tiedusteluja ja tilauksia tehdessä tulee
esittää MTK:n jäsennumero.

Isku
Vuonna 2016 Maaseudun Tulevaisuuden Uusia yrittäjiä
-palstalla sukupolvenvaihdoksesta ilmoittaneille jatkajapariskunnille annetaan peitto- & tyynysetit (2 settiä/
jatkajapariskunta). Peitto- & tyynysettejä noutaessa jatkajan on esitettävä MTK:n jäsenkortti, Maaseudun Tulevaisuuden Jatkajat-palstalla ollut ilmoitus sekä henkilöllisyystodistus. Huom. etu ei ole voimassa Vaasan
”Vepsäläinen Isku”- myymälöissä.
Valtra bonusta traktorista ja Sampo-puimurista
Valtra-bonus jatkuu vuonna 2016 tapahtumaelämyksenä. Uuden Valtra-traktorin tai Sampo-puimurin vuonna
2016 ostaneet MTK-yhdistyksen tai metsänhoitoyhdistyksen jäsenet puolisoineen kutsutaan keväällä 2017
Valtran MTK-juhlagaalaan Itämerelle.
Kärcher
Kärcherin jäsenalennus ammattikoneista on 12 %. Alennus lasketaan K-maatalouden valikoiman normaalihinnoista tai Kärcher-ammattikonehinnaston suositushinnasta. Katso tarkemmat tiedot jäsenverkko Repusta.
Oy Aga Ab
Oy Aga Ab tarjoaa kaasuja MTK:n jäsenille jäsenetuhintaan. Jäsenalennus edellyttää jäsenkortin esittämistä.
Katso tarkemmat tiedot jäsenverkko Repusta.
Volkswagen
Jäsenetuna Volkswagen-henkilöautot antaa alennuksen Volkswagen-huolenpitosopimuksen hinnasta. MTK-yhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen
jäsen saa edun Volkswagen-liikkeiden ja maahantuojan omien kampanjoiden lisäksi. Muistathan ottaa jäsenkortin mukaan lähtiessäsi tekemään autokauppoja!
Sumeko
Sumeko tarjoaa jäsenedun uusiin Kawasaki-moottoripyöriin sekä Aprilia- ja Derbi -mopoihin. Etu on voimassa Sumeko Oy:n valtuuttamilla jälleenmyyjillä ja
koskee uusia laitteita. Muista ottaa jäsenetukortti mukaasi kaupoille lähtiessäsi.
MTK-ETELÄ-POHJANMAAN OMAT
MAAKUNNALLISET JÄSENEDUT
Oy Woikoski Ab Hitsaus- ym. kaasut ja
kaasupullot
Woikoski on ainoa suomalainen kaasuyritys, joka tuottaa teollisia, lääkkeellisiä ja erikoiskaasuja. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat hitsauskoneet ja -tarvikkeet.
MTK-Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenet saavat alennuksia eri kaasuista. Lisätietoja saa soittamalla nume-
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Aktiivi-ohjelmat maaseutuyrittäjille ja pkyrityksille
MTK-Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenet saavat alennusta ylihärmäläisen Datatech Oy:n Aktiivi-ohjelmista. Alennus on 50 % OVH ostohinnoista. Aktiivi W
kirjanpito-ohjelma sopii erityisesti maanviljelijöiden ja
metsänomistajien tarpeisiin helpottaen tilan talouden
suunnittelua. Aktiivi PeltoW on monipuolinen EU-ympäristötuen huomioiva viljelysuunnitteluohjelma. Lisätietoja ohjelmista löytyy osoitteesta www.datatech.
fi. Tiedustelut ja tilaukset Datatech Oy, puh. 044-550
1431 tai hannes.makipernaa@datatech.fi. Netin kautta
tilatessa muista lisätä koodikenttään MTK-E-P.
Suonentiedon maatalousohjelmat
MTK-Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenet saavat 15 %
alennuksen pysyvän käyttöoikeuden ohjelmistokokonaisuuden hinnasta (Maatalousneuvos tai Agrineuvos).
Alennus ei koske vuokrasovelluksia, SaaS-palvelua
(pilvipalvelu) eikä huoltosopimus- tai päivitysmaksuja.
Jäsenyyden toteamiseksi on tilauksen yhteydessä annettava jäsentunnus.
Tilaukset: puh. (017) 264 2642 / myynti.
Lisätietoja: Susanna Hämäläinen 044 700 5206, susanna.hamalainen@suonentieto.fi tai myynti@suonentieto.fi Tilaukset numerosta (017) 264 2642.
Anvia Laajakaista
Anvia Oyj tarjoaa MTK-Etelä-Pohjanmaan jäsenille laajakaistaliittymistä -10 % alennusta. Tilaukset ja tiedustelut yrityspalvelut@anvia.fi tai 0393 933 933.
Kerniteltä voitelu- ja puhdistusaineet
Tuubivaseliini K-Nate NLGI 1 ja 2- kalsiumsulfonaattirasva, myyntierän koko 24x440gr. Uusi 20kg astiakoko myynnissä myös.
Ever Bright (entinen Cavalier Super Plus) desinfioiva
puhdistusaine, myyntierän koko 1x30 litraa tai 8x5 litraa. Toimitus kotiin hoituu Kiitolinjan kuljetuksella. Lisätietoja tuotteista osoitteesta www.kernite.fi.
Tilaukset piiriedustaja Jaakko Ristimäeltä 0400-988
530.
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Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liitto MTKEtelä-Pohjanmaa ry toimii alueensa maanviljelijöiden,
metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä.
Liiton toiminnan tarkoituksena on turvata jäsenistönsä
taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet
sekä lisätä maaseudun elinvoimaa.
Liiton toimintaa ohjaa MTK-järjestön visio: Jäsenet ja
järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva
ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen
markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.
Liittokokouksen vuonna 2012 hyväksymä ”Vihreää
kasvua ja menestystä maalle” -ohjelma sisältää kolme
kokonaisuutta: markkinavaikuttamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja järjestön kehittämisen. MTK:n
valtuuskunta on määrittänyt vuodelle 2016 koko järjestön yhteisiksi avaintavoitteiksi biotalouden edistämisen ja byrokratian keventämisen, markkinavaikuttamisen vahvistamisen ja järjestötyön kehittämisen.
Liiton vuoden 2016 avaintavoitteet ovat seuraavat:
Avaintavoite 1. Biotalous edellyttää kannattavia maaseudun elinkeinoja ja vähemmän sääntelyä
•• Vaikutamme biotalouden toimintaedellytyksiin. Samalla parannamme maaseudun elinkeinojen kasvua
ja kilpailukykyä. Edistämme innovaatioiden ja investointien syntymistä Etelä-Pohjanmaalle.
•• Viestimme ja esittelemme eri foorumeilla esimerkkejä
biotalouteen perustuvasta kasvusta ja investoinneista. Vahvistamme jäsentemme elinkeinojen menestystä ja huoltovarmuutta.
•• Esitämme biotalousvaikutusten (maaseutuvaikutusten) arvioinnin sisällyttämistä alueellisiin kaavahankkeisiin.
•• Vaikutamme maa- ja ympäristöpolitiikkaan ja vahvistamme biotalouden perustana olevaa, yksityisen
viljelijän ja metsänomistajan maaomaisuutta koskevaa omistusoikeuden suojaa. Tavoitteenamme on
maaseutuelinkeinoja tukeva ja vahvistava, kestävä
ja vastuullinen toiminta.
•• Vaikutamme siihen, että biotalouden kehittymistä
hidastavaa ja yrittäjyyttä rajoittavaa hallinnollista
taakkaa kevennetään uuden hallitusohjelman mukaisesti. Toimimme yrittäjien oikeudellisen aseman
vahvistamiseksi.
•• Tuomme lainsäädäntövalmistelua varten esimerkkejä biotalouden kehittymistä hidastavista normeista
ja epätarkoituksenmukaisista hallintokäytännöistä.
•• Edistämme omalta osaltamme sitä, että maa- ja
metsätaloutta sekä maaseutua koskevat päätökset
toimeenpannaan Suomessa tavalla, joka tukee jäsentemme toimeentuloa ja hyvinvointia sekä edistää maaseudun vihreiden elinkeinojen kehittymistä.

•• Nostamme esille alueemme maatalouden erityispiirteitä ja ongelmia ja edistämme näihin liittyviä tavoitteita kansallisessa päätöksenteossa.
•• Pidämme yhteyttä oman alueemme päätöksentekijöihin varmistaen, että päättäjillä on ajantasainen
kuva valmisteltavien uudistusten sisällöstä, vaikutuksista ja etenemisestä.
•• Vaikutamme ratkaisuihin, jotka liittyvät viljelijöiden
tulotasoon ja yritystoiminnan kannattavuuteen sekä
yleisiin toimintaedellytyksiin maaseudulla.
•• Turvaamme maatalouden jatkuvuutta EU:n maatalouspolitiikan muutoksissa ja edistämme uusien
ratkaisujen ja selviytymiskeinojen aikaansaamista.
•• Valvomme maa- ja metsätalousyrittäjien sosiaalietuuksia. Edistämme jäsentemme hyvinvointia ja työssäjaksamista ja edesautamme kuntoutustoimintaa
yhdessä maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa
ja muiden sidosryhmien kanssa.
•• Vahvistamme jäsentemme yrittäjäosaamista jatkamalla työnantajakoulutusta yhdessä keskusliiton
kanssa.
Avaintavoite 2. Maaseudun elinkeinot vaativat
toimivat markkinat
•• Vaikutamme markkinoiden toimintaa ohjaavaan
lainsäädäntöön ja käytäntöihin viljelijöiden ja metsänomistajien aseman vahvistamiseksi jalostusketjussa.
•• Vaikutamme reilujen kauppatapojen ja sopimuskäytäntöjen vakiinnuttamiseksi elintarvikeketjussa.
•• Lisäämme vuorovaikutusta osuuskuntien hallinnon
ja osuuskuntien omistamien hankinta- ja jalostusyritysten kanssa.
•• Pidämme alueen yritykset ja kaupan toimijat ajan
tasalla maaseudun elinkeinojen taloudellisesta tilanteesta ja kasvumahdollisuuksista.
•• Edistämme suomalaisen ruuan menekkiä korostamalla viestinnässä tuotantotapojen vastuullisuutta
ja kotimaisuutta. Edistämme selkeitä alkuperämerkintöjä, jotka helpottavat kuluttajien valintoja vähittäiskaupassa ja ruokapalveluissa.
•• Otamme kuluttajaviestinnän painopisteeksi positiivisen ammattiylpeyden. Luomme suomalaiselle,
vastuulliselle alkutuotannolle vahvempaa brändiä.
•• Toteutamme yhteistyössä keskusliiton kanssa koulutusta jäsenille sopimusasioista, kilpailutuksista ja
markkinointiosaamisesta.
•• Tarjoamme yhdistysten käyttöön järjestön materiaalia kuntapäättäjävaikuttamiseen. Kerromme kunnille ja hankintarenkaille julkisten hankintojen merkityksestä alue- ja paikallistalouksille. Korostamme
aluetaloudellisesti edullisia, kotimaisia vaihtoehtoja.
•• Toteutamme alueellamme kuluttajatempauksia.
•• Edistämme kouluyhteistyötä ja tarjoamme koululaisille mahdollisuuksia tutustua maaseudun yrityksiin
ja ammatteihin. Tuemme tätä tavoitetta liiton hanketoiminnan kautta.
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Avaintavoite 3. Vahvistuva maaseutuelinkeinojen järjestö
•• Osallistumme aktiivisesti järjestön toimintamallien
kehittämiseen, jotka lisäävät eri tuotantosuuntien
ja organisaation eri osien yhteistyötä ja keskinäistä
ymmärrystä.
•• Kehitämme valiokuntien työskentelyä ja yhteistoimintaa.
•• Aktivoimme ja kehitämme yhdistystoimintaa järjestön sisäisessä yhteistyössä hyviksi havaittujen toimintamallien mukaisesti.

•• Huolehdimme aluehallinnon uudistuksessa, että jäsenillemme tärkeät paikalliset maa- ja maaseutuelinkeinojen palvelut turvataan.
•• Kehitämme systemaattisesti toimi- ja luottamushenkilöiden osaamista.
•• Olemme mukana MTK 100-juhlavuoden valmisteluissa ja järjestön tulevaisuusasiakirjan laatimisessa.

Laatumaitoa
Valiotuotteisiin
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