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sidosryhmien ja yhteistyötahojen
TK on jäsentensä järjestö.
Tästä vahvana merkkinä
edustajia. Tällä menettelyllä pyrion niin keskusliitossa kuin
tään saamaan kaikki saman tuotanliitoissakin toimivat valiokunnat.
nonalan toimijat maakunnasta saKeskusliiton valiokunnat uudisman pöydän ympärille tekemään
tettiin vuoden 2017 alusta. Uudistöitä yhteisen asian eteen.
Valiokuntajärjestelmä on oleellituksen tavoitteena oli saada entistä suurempi joukko jäseniä mukaan
nen ja erittäin tärkeä osa MTK:laista
edunvalvontaan ja järjesedunvalvontaa. Se mahtön toimintaan. Ensim- Valiokunnat ja
dollistaa erilaisten mielimäisen uuden toimintapiteiden ja näkemysten
niiden toiminta
mallin mukaan toimitun
esilletuomisen eri puovuoden jälkeen ei vielä tuovat järjestön
lilta maata, sekä niiden
voi sanoa onko onnistuttu lähelle jäseniä ja yhteensovittamisen järvai ei, sillä aina uusi mal- jäsenet lähelle
jestön yhteiseksi kanli toimia ottaa aikaa lähte- järjestöä
naksi. Mitä hankalamäkseen kunnolla vauhtiin.
pi asia, sitä enemmän se
Jäsenet MTK:n valiovaatii keskustelua koko
kuntiin valitaan vuosittain erovuojärjestössä ja sitä varmemmin valiokunnat liitoissa ja keskusliitosroisuuden mukaan valtuuskunsa luovat pohjaa yhteiselle näkenan syyskokouksessa. Esitykset
valiokuntien jäsenistä tekevät viimykselle ja päätökselle. Sillä ilman
yhtenäistä linjaa MTK:n vaikutussi MTK-liittojen valinta-aluetta.
MTK-Etelä-Pohjanmaa muodostaa
mahdollisuudet yhteiskunnassa
valinta-alueen yhdessä MTK-Kesolisivat mitättömät.
ki-Pohjanmaan kanssa. Liitot ovat
Valiokunnat ja niiden toiminta
tuovat järjestön lähelle jäseniä ja
keskenään sopineet kummalle liitolle paikka kuuluu ja esitykset tehjäsenet lähelle järjestöä. Tällä peridään sen mukaan.
aatteella taataan MTK:n vaikutusLiiton valiokuntiin jäsenet valimahdollisuudet Suomessa, EU:ssa
ja globaalisti, sekä se, että MTK on
taan kattavasti liiton toiminta-alueelta tuottajayhdistysten yhteistyötulevaisuudessakin jäsentensä järalueilta. Liiton valiokunnissa on
jestö. n
jäseninä tai asiantuntijoina myös

MTK- Etelä-Pohjanmaan jäsenlehti 2018
Lehti postitetaan MTK:n jäsenrekisterin
mukaisille jäsentiloille sekä
tuottajaliiton sidosryhmille
Osoitelähde: MTK:n jäsenrekisteri

Painos: 8 000 kpl
Kannen kuva: Katariina Sironen
Ulkoasu ja taitto: Creamedia Oy
Paino: Botnia Print Oy
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Liiton johtokunta 2018
Johanna Kankaanpää
puheenjohtaja
040 720 4322
johanna.kankaanpaa@mtk.fi
Timo Kankaanpää
varapuheenjohtaja
050 560 4258
timokankaanpaa8@gmail.com
Kai Kytölä
040 080 9874
kai.kytola@gmail.com
Sami Eerola
050 040 3407
eerola.sami@gmail.com
Marja-Leena Laakso
040 704 3866
marja-leena.laakso@vimpeli.fi

Toimihenkilöt

etunimi.sukunimi@mtk.fi

Harri Takala
040 585 3886
harri.takala@gmail.com
Sami Yli-Rahnasto
040 088 5023
sami.ylirahnasto@gmail.com
Anni Yli-Hynnilä
045 348 8360
anni.ylihynnila@outlook.com

Yrjö Ojaniemi
toiminnanjohtaja
040 520 0258

Ari Perälä
kenttäpäällikkö
040 176 6680

Seija Vierula
Toimistosihteeri
0400 244 252

Mauno Ylinen
MTK:n II puheenjohtaja
040 521 2642
mauno.ylinen@mtk.fi
Jenna Rantanen
MTK:n johtokunnan jäsen
044 553 3915
jenna.syrjala@mtk.fi

Jyrki Malm
040 073 0712
jyrki.malm@gmail.com

Katariina Sironen Sanna Ojala
järjestöagrologi
järjestöagrologi
040 568 8642
040 352 5115

Marja Lamminen
Varavoimaa
Farmarille EteläPohjanmaalla
-hankepäällikkö
040 195 1174

Helena Mörö
Maaseutu Tutuksi
-hankepäällikkö
040 195 1210

Maaseutu Tutuksi

Yhä harvemmalla maakuntamme asukkaalla, etenkään lapsella, on enää suoraa
kontaktipintaa maatalouteen ja maaseutuelinkeinoihin. Maaseutu Tutuksi -hankkeen tarkoituksena on tarjota jokaiselle maakunnan asukkaalle, erityisesti lapsille ja nuorille, mahdollisuus päästä tutustumaan kotimaiseen ruoantuotantoon.
Hanke tarjoaa järjestelyapua, materiaalia ja yhdessä ideointia kuluttajatyön
tekemiseen. Esimerkiksi kouluvierailujen tueksi on tarjolla puolivalmista oppimateriaalia ja maatilavierailuille suojavarusteita.
Lisätietoja: Helena Mörö, 040 195 1210, helena.moro@mtk.fi

Varavoimaa Farmarille
Etelä-Pohjanmaalla

Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä monenlaisten paineiden alla. Tilan asiat voivatkin vaikeutua useista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdeongelmien, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen, ennalta
arvaamattoman kriisin seurauksena.
Varavoimaa Farmarille -hanke tarjoaa ensiapua yrittäjien jaksamiseen, hyvinvointiin, talouteen yms. liittyvissä vaikeuksissa. Keskustellaan ja pohditaan yhdessä
mitä voidaan tehdä. Käytettävissä on Melan 500 euron ostopalvelusitoumus. Sitä
voi hakea talousneuvontaan, juridiseen neuvontaan ja henkiseen apuun.
• Talousneuvonta: on velkaa ja laskuja rästissä,
maksuhäiriömerkintää ei tarvitse vielä olla
• Juridinen neuvonta: avioeron tullessa ositukseen,
velkajärjestelyn selvitykseen
• Henkinen apua: tuntee olevansa väsynyt ja uupunut, oma tuntemus riittää
Lisätietoja: Marja Lamminen, 040 195 1174, marja.lamminen@mtk.fi

TEKSTI Yrjö Ojaniemi KUVA Katariina Sironen
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Edunvalvonnan maakunnalliset työkalut

- Valiokunnat

Mitkä ihmeen valiokunnat? Mihin niitä tarvitaan? Mitä ne tekevät? Muun
muassa näihin kysymyksiin MTK-Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Yrjö
Ojaniemi antaa vastaukset.

V

aliokuntien tarkoituksena on syventää
liiton asiantuntemusta edunvalvonnan
ja järjestötyön kysymyksistä, ja ne toimivat liiton johtokunnan asiantuntijaeliminä.
Hyvin toimiessaan valiokunnat tukevat liiton
kannanmuodostusta, järjestön sisäistä yhteistyötä sekä järjestön ja jäsenten kehittyvää vuorovaikutusta.
Valiokunnat avaavat 50 - 60 jäsenelle mahdollisuuden osallistua liiton toimintaan luottamushenkilöinä. Valiokuntien jäsenvalinnoissa painotetaan osaamista ja sitoutumista.
Useimmiten valiokuntiin valittavat henkilöt
ovat toimineet aktiivisesti omissa tuottajayhdistyksissään, mikä osaltaan parantaa liiton ja
yhdistysten vuorovaikutusta.

Johtokunta asettaa valiokunnat
Koko valiokuntajärjestelmällä on MTK:ssa hyvin pitkät perinteet. Liiton säännöissä todetaan,
että ”Johtokunta asettaa keskuudestaan vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan sekä tarpeen
vaatiessa muitakin valiokuntia tai toimikuntia,
joihin voidaan valita jäseniä myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnalla on myös oikeus käyttää asiantuntijoita.” Liiton johtokunta voi siis asettaa valiokuntia aina kulloisenkin
tilanteen ja tarpeen mukaan.
Liiton syyskokous määrittää liiton budjetin
yhteydessä taloudelliset reunaehdot myös tälle toiminnalle. Liiton johtokunta päättää valiokunnista ja niiden kokoonpanosta järjestäytymiskokouksessaan.

Liitossa toimii 10 valiokuntaa
Vuonna 2018 MTK-Etelä-Pohjanmaalla toimii 10 valiokuntaa. Keskusliiton valiokuntauudistuksen seurauksena osa näistä on kokoonpanoltaan laajempia kuin pelkästään
MTK-Etelä-Pohjanmaata koskevia. Valiokuntayhteistyötä on MTK-Keski-Pohjanmaan, Österbottens Svenska Producentförbundetin ja
metsänhoitoyhdistysten kanssa.
Keskusliiton ja tuottajaliittojen tiiviimpi yhteistyö sekä tiedon jakaminen ovat olleet viime vuosina yksi keskeinen osa valiokuntien
toiminnan kehittämistä. Yhteistyötä, osaamista ja tiedonvaihtoa edistetään osaltaan siten,
että valiokuntien jäseniä on mukana sekä valtakunnan että aluetason toiminnassa. Tätä edistää myös valiokuntien samankaltainen rakenne
valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

Osaamista ja tiedonvaihtoa
Edunvalvonnassa tarvitaan tietoa valmistelussa olevien asioiden vaikutuksista käytännön
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maatalouteen ja yritystoimintaan. Valiokuntimisessa. Maatalouden ja elintarvikeketjun
en kokouksissa sihteereinä toimivat liiton toikysymykset kiinnostavat tiedotusvälineitä.
mihenkilöt sekä tarvittaessa myös ulkopuoliset
Miltei viikoittain median edustajat ottavat
asiantuntijat välittävät viimeisimmän tilanyhteyttä tuottajaliiton toimistoon ja pyytänetiedon ajankohtaisista edunvalvontakysyvät nimeämään muutamia maanviljelijöitä,
myksistä. Valiokuntien jäsenet ovat vastaavasjoita voisi haastatella johonkin ajankohtaisti oman tuotannonalansa osaajia. Tämä auttaa
juttuun.
liittoa muodostamaan kantoja kulloiseenkin
Liiton valiokuntien jäsenet ovatkin usein juuvalmistelussa olevaan asiaan ja hakemaan esiri niitä henkilöitä, joiden puoleen toimittajat ohmerkiksi korjauksia havaittuihin
jataan. Näin saadaan asiantuntevia
Valiokunnat avaavat jäseniä kertomaan julkisuuteen viljeongelmakohtiin.
Keskusliiton, tuottajaliittojen, 50 - 60 jäsenelle
lijöiden näkökulma asioista. Jos tietuottajayhdistysten ja jäsenten välis- mahdollisuuden
dotusvälineet haluavat esimerkiksi
tä tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta osallistua liiton
painottaa jotain tiettyä paikkakunon tarkoitus jatkossa tehostaa hyötaa tai aluetta, valiokuntien jäseniä
toimintaan
dyntämällä uusia sähköisiä työslöytyy varsin hyvin eri puolilta maakentelyvälineitä. Sähköistä viestin- luottamushenkilöinä kuntaa. Samalla tiedotusvälineet
saavat sopivasti vaihtelua haastatää, sähköisiä työtiloja ja sosiaalisen
median välineitä käyttämällä ei välttämättä
teltaviin, etteivät ”kasvot kulu” liiaksi, ja vilaina tarvita aikaa vievää matkustamista ja fyyjelijän asioita saadaan jatkossakin julkisuuteen.
sistä kokousta. Asioihin voidaan reagoida noKun valiokuntatyöskentelyssä on saanut
peammin ja tarpeen vaatiessa.
hieman syvällisempää tietoa esimerkiksi EU:n
maatalouspolitiikan uudistuksien valmistelusValiokuntatyö tuo edunvalvonnalle
ta, on ratkaisujen tultua myös helpompi komnäkyvyyttä
mentoida näitä asioita tiedotusvälineissä omaa
Vaikka valiokuntatyöskentely tähtääkin entuotantosuuntaa tai maakuntaa koskien. Usein
sisijaisesti liiton asiantuntemuksen syvenon käynyt niin, että ensimmäisiä kommentteja
kaivataan jo aamun radiolähetyksiin, kun yön
tämiseen edunvalvonnan ja järjestötyön
kysymyksistä, valiokunnilla on myös suupikkutunteina on Brysselissä tehty viljelijää
ri merkitys liiton tiedotustoiminnan tukekoskettavia päätöksiä. n

MTK-Etelä-Pohjanmaan
valiokunnat vuonna 2018:
• Maitovaliokunta
• Lihavaliokunta
• Kasvintuotantovaliokunta
• Hyvinvointivaliokunta
• Maaseutunuorten valiokunta
• Kuluttajatyöryhmä
• Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
• Metsävaliokunta
• Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
• Työvaliokunta

Valiokuntien tehtävät:
• Seuraavat ja tuottavat tietoa oman
toimialansa kysymyksistä
• Käsittelevät johtokunnan sille antamia
tehtäviä
• Tekevät aloitteita oman toimialansa
kysymyksistä
• Toimivat liiton yhdyssiteenä yhdistyskenttään
ja eri tuotantosuuntiin
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Kukaan ei täytä saappaitasi
kuten sinä.
Henkeä ei mitata rahassa,
paitsi silloin, jos maatilan
toiminta sellaisenaan päättyy
vahingon sattuessa.

Onnittelut
100-vuotiaalle
MTK:lle ja Suomelle!
Mehevät makuelämykset voivat syntyä vain
laadukkaista raaka-aineista. Itikka osuuskunta
kiittää MTK-Etelä-Pohjanmaan lihantuottajia
parhaan mahdollisen liharaaka-aineen
tuottamisesta ja erinomaisesta yhteistyöstä.
Toivotamme menestystä vaativassa työssänne!

LähiTapiolan Älyhenkivakuutus turvaa läheisesi
ja auttaa sinua voimaan
paremmin. Saat työkaluja
levon, liikunnan, stressin ja
ravinnon tasapainottamiseen
elämässä.
Yrittäjähenki vie pitkälle,
hyvinvointiasi turvaa
Älyhenkivakuutus.
lahitapiola.fi/voiparemmin
MTK:n jäsenenä saat lisäetuna
Firstbeat Hyvinvointianalyysin.
Vakuutuspalvelut: puh. 06 534 2100
Toimistojen yhteystiedot:
lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa
Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiolan alueyhtiöt ja Firstbeat.

YHTEYSTIEDOT:
Kirsti Pasto, p. 040 6807 060, kirsti.pasto@sedu.fi
&
Karoliina Streefkerk, p. 040 6807 174, karoliina.streefkerk@sedu.fi

lat
ie

ie

Tulossa on ainakin 17.4.2018 Maatilayrittäjien
hyvinvointipäivä Ähtärissä!

lant

Hanke jatkaa toimintaansa vielä syksyyn 2018, tervetuloa
osallistumaan tapahtumiimme! Lisätietoa tulevasta löydät
blogistamme https://naelahelle.blogspot.fi
sekä Facebookista ryhmässä “Näe lähelle”.

Ilmo

Hankkeen toiminta aloitettiin kesällä 2016 ja tähän mennessä
olemme toteuttaneet erilaisia seminaareja, teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Hanke on osallistunut
aktiivisesti varhaisen välittämisen toimintamallin kehittämiseen
alueellamme. Toimintamallin tavoitteena on luoda verkostoja,
joiden avulla autetaan ja tuetaan maatilayrityksiä arjen
haastavissa tilanteissa. Varhainen välittäminen on kaikkien asia!

• Valion tuotteet ja tehtaan erikoiseriä
• Valion leivonnais-, ruoka-, sekä marjapakasteet
• maidontuotannon
ja maatalouden
jantie
Suupoh
tuotteet
• kuluttajatuotteita
kilpailukykyiseen
Os
ma
nk
atu
hintaan
ku

HYMY- HYVINVOINTIA MAATILAYRITTÄJILLE -koulutushankkeen
avulla ylläpidetään ja edistetään eteläpohjalaisten maatilayrittäjien hyvinvointia. Hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen on
pitkäjänteistä työtä, johon vaikutetaan arjessa päivittäin
tehtävillä valinnoilla.

Tule ja tutustu valikoimaan!

Ku
k

HYMY - HYVINVOINTIA
MAATILAYRITTÄJILLE

Valmakauppa, Seinäjoen myymälä
palvelee ma-pe klo 10.00-16.30
Osmankatu 2, 60320 Seinäjoki, p. 010 381 5074
www.maitosuomi.fi
010-yritysnumeron hinnat: Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min.,
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min

TEKSTI JA KUVA: Sirpa Hakala-Ostensen
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LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa

– Uudistuva elämänturvan asiantuntija
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan liiketoimintajohtaja
Matti Hallila esittelee maatilayrittäjän työkykyvakuutusta
Sarka-messuilla.

L

ähiTapiola siirsi kesällä 2017 liikennevakuutuskantansa paikallisiin alueyhtiöihin,
ja sen myötä LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan
tase kasvoi noin 200 miljoonaan euroon. Taseen
kasvaessa sijoitusmahdollisuudet omaan maakuntaan lisääntyivät. Liikennevakuutuskannan
siirto alueyhtiöön antoi sysäyksen oman digicenterin perustamiseen. Digicenter palvelee eteläpohjalaisia asiakkaita puhelimessa ja sähköisissä kanavissa.
”Elämänturvastrategiamme mukaisesti tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden,
turvallisuuden ja talouden alueilla. Tulemme
jatkamaan uudistamistyötä systemaattisesti”,
vakuuttaa liiketoimintajohtaja Matti Hallila.

Terveys etusijalla
”Kun sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, voit soittaa maksutta TerveysHelppiin. Terveys-Helpissä puheluihin ja chattiin vastaavat
sairaanhoitajat. TerveysHelppi muuttui tammikuussa Suomen ensimmäiseksi virtuaalisairaalaksi, jossa merkittävä osa asiakkaidemme kontakteista voidaan hoitaa etänä”, kertoo Hallila.
Jopa 70 - 80 prosenttia lääkärin konsultaatiota vaativista tapauksista on voitu hoitaa etänä,
jolloin asiakkaan ei ole tarvinnut lähteä kotoaan perinteiselle kivijalkavastaanotolle. ”Maatilayritysten kasvaessa yhä suuremmiksi työllistäjiksi, on meillä tarjota työkykyvakuutus, joka
tuo vaivattomat työterveyspalvelut asiakkaidemme käyttöön”, Hallila kuvailee.

LähiTapiola luo turvaa
Turvallisuutta parantavia konkreettisia tekoja
LähiTapiola on tehnyt pitkään. Perinteiset sammutintarkastuspäivät ovat yksi asiakaseduista, ja lisäksi asiakkaita kannustetaan muihin
turvallisuutta parantaviin tekoihin. MTK:n jäsenille LähiTapiola tarjoaa Firstbeat-mittauksen Älyhenkivakuutukseen sisältyen. ”Maatilayrittäjien jaksaminen on lähellä sydäntämme.
Olemme kevään aikana mukana eri tilaisuuksissa kertomassa meidän vaihtoehdoista terveydenhuollossa ja jaksamisen parantamisessa”,
kertoo Hallila.
Elämänturvayhtiönä LähiTapiolan palvelukokonaisuuteen kuuluu asiakkaiden toimeentulon
ja omavaraisuuden varmistaminen säästämällä
ja sijoittamalla, henkivakuuttamisen ratkaisuilla
ja uusilla palveluilla. Hallila muistuttaakin, että
LähiTapiola haluaa yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa jatkossakin rakentaa elinvoimaista
Etelä-Pohjanmaata. n
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Valiokunnat
esittäytyvät
MTK-Etelä-Pohjanmaan valiokuntien puheenjohtajat kertovat vaikutusmahdollisuuksista ja valottavat edunvalvonnan tämänhetkisiä painopisteitä.
Kysymykset
1. Miksi haluat olla mukana valiokunnan toiminnassa?
2. Minkä koet olevan valiokuntanne tärkein tehtävä?
3. Mikä on ajankohtaista valiokunnassanne juuri nyt?
Mainitse 1 - 2 tärkeintä.
4. Koetko jonkin menneen valiokunnassanne
käsitellyn asian erityisen tärkeäksi?

KASVINTUOTANTOVALIOKUNTA

1
2

Puheenjohtaja Harri Takala

Kasvinviljelytilan isäntänä koen, että pystyn
tuomaan tarvittavaa asiantuntemusta valiokunnassa käsiteltäviin asioihin.
Valvoa kasvinviljelijöiden etuja maakunnallisesti sekä tiedottaa niin jäseniä kuin mediaakin valiokunnassa käsiteltävistä ajankohtaisista asioista.
Keväällä 2018 avattava viljatori.fi -verkkopalvelu, jossa viljelijät voivat myydä satoansa parhaaseen markkinahintaan, haluamissaan erissä,
helposti ja luotettavasti.
Valtakunnallisestikin paljon julkisuutta saanut
viljalaivan vastaanotto Vaasan satamassa.

3

4

MAITOVALIOKUNTA

1

Koen, että itse toimiessa maidontuottajana,
omaa parhaimman tietämyksen oman tuotantosuunnan asioista. Lisäksi valiokunnassa voi keskustella toisten maidontuottajien kanssa hyvinkin
yksityiskohtaisista asioista.
Tuoda esiin Etelä-Pohjalaisille maidontuottajille tärkeitä asioita, ottaa niihin kantaa ja viedä
niitä eteenpäin.
Vuonna 2014 voimaan astuneiden Venäjä-pakotteiden aiheuttamat kannattavuusongelmat
jatkuvat edelleen.
Ympäristölupien luparajojen esiin nostaminen
oli tärkeää; myöhemmin lupakäytäntöjä muutettiin parempaan suuntaan, ei toki yksin valiokunnan ansiosta.

2
3
4

LIHAVALIOKUNTA

1

Puheenjohtaja Sami Yli-Rahnasto

METSÄVALIOKUNTA

2

1
2

3

3

4

4

Lihantuottajana haluan olla mukana käsittelemässä lihantuotannon erityisasioita, sillä valiokunnassa on mahdollista syvällisesti paneutua alan
ongelmiin ja kehittämiskohteisiin.
Tehdä johtokunnalle aloitteita eteenpäin vietäviksi keskusliittoon sekä päättäjille, viranomaisille tai teollisuuden/kaupan alan toimijoille, sekä
ottaa asioihin kantaa julkisestikin.
Vegaanivyörytys on tällä hetkellä varsin voimallista; tähän tulee vastata osallistumalla avoimesti keskusteluun tuoden esiin oikeaa tietoa eläinten hyvinvoinnista.
Sika- ja siipikarjatalouden kansallisen tuen jatko oli tärkeä, ja se täytyy pitää esillä vuoden
2020 jälkeenkin. Lihantuotannon kannattavuuden
parantaminen sekä byrokratian vähentäminen ovat
aina olleet ajankohtaisia.

Puheenjohtaja Kai Kytölä

Puheenjohtaja Veijo Leino

Metsänhoitoyhdistyksen edustajana tuon tarvittavaa asiantuntijuutta valiokunnassa käsiteltäviin asioihin.
Toimia alueellisena yhteistyöfoorumina metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n tuottajaliittojen välillä, ja näin koordinoida yhdessä alueellista
toimintaa sekä välittää tietoa maatalous- ja metsäedunvalvonnan välillä.
Järjestöuudistuksen myötä toimintamallien kehittymiseen vaikuttaminen; tavoitteena on yhtenäinen, tehokkaasti toimiva järjestö, joka toimii
jäsentemme eduksi ja heidän haluamallaan tavalla.
Muun muassa maankäyttöön ja sen suunnitteluun liittyvät asiat, liikenne- ja ympäristöasiat, energiapolitiikka ja riistanhoitoasiat ovat aina
ajankohtaisia.
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KULUTTAJATYÖRYHMÄ

HYVINVOINTIVALIOKUNTA

1

Puheenjohtaja Marja-Leena Laakso

Haluan olla mukana vaikuttamassa maataloustuottajien hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä, sillä ne ovat tärkeimmät tekijät tilanhoidon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta, koko
perhettä unohtamatta.
Vastata tuottajan hyvinvoinnin kannalta kulloinkin keskeisiin haasteisiin ja etsiä keinoja,
joilla tuottajia ja heidän perheitään tuetaan arjen
keskellä ja erilaisissa haastavissa tilanteissa.
Hyvinvointia tukevien hankkeiden jatkon suunnittelu.
Maakuntauudistuksen valmistelu ja siihen vaikuttaminen sekä hyvinvointihankkeiden käynnistyminen Etelä-Pohjanmaalla.

1

Työ suomalaisen ruuan puolesta on erittäin tärkeää. Idearikkaassa ja avoimessa ryhmässä, jossa jokainen uskaltaa esittää hullultakin kuulostavat
ideansa, saadaan aikaan monenlaisia kuluttajatapahtumia.
Viedä oikeaa tietoa kotimaisesta elintarviketuotannosta kuluttajille. Haluamme kertoa niistä positiivisista asioista, jotka jäävät julkisuudessa
joskus tarkoitushakuisestikin kertomatta.
Kotimaisen ruuan turvallisuus ja puhtaus sekä
ruokatrendit.
Yhdistysten innostaminen ja kannustaminen
sekä tiedon jakaminen erilaisten tapahtumien
järjestämisestä ovat aina olleet tärkeitä.

2

2

3
4

3
4

ELINKEINOPOLITIIKKA- JA YRITTÄJYYSVALIOKUNTA

1

Puheenjohtaja Hannu Uitto

Maanviljelijöiden etujen valvonta on minulle
sydämen asia. Valiokunnassa pääsen osallistumaan muun muassa maatalouden huonon kannattavuuden ja työssä jaksamisen parantamiseen.
Maaseudulla toimivan yrittäjän toimintaedellytysten parantaminen esimerkiksi verotuksellisin keinoin.
Ähtäriin Kiinasta saapuneiden pandojen tuomien matkailijavirtojen hyödyntäminen EteläPohjanmaalla. Lisäksi puoltamamme maksuton pikaneuvontapalvelu lanseerattiin juuri MTK:n uudeksi
jäseneduksi.
Valiokunta on juuri aloittanut, joten vielä ei ole
ehditty ajankohtaisten asioiden lisäksi juuri
muuta käsitellä.

Puheenjohtaja Tommi Laine

YMPÄRISTÖ- JA MAAPOLIITTINEN VALIOKUNTA

1

Liiton edustaja Jari Laukkonen

Haluan olla mukana valvomassa viljelijöiden
etuja, ja valiokunnassa minulla on mahdollisuus vaikuttaa muun muassa lainsäädännön valmisteluun.
Ottaa kantaa ja viedä eteenpäin ympäristölainsäädännön asioita, kuten maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä haja-asutusalueiden elinvoimaistamiseen liittyviä kysymyksiä.
Valiokunnassa käsitellään jatkuvasti eläin- ja
ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain ajankohtaisia kysymyksiä. Juuri nyt puhututtavat maakuntauudistus, ympäristölupa-asiat
sekä eläinsuojelulain uudistus.
Maankäyttöön liittyvät kysymykset kuten maanomistusoikeus sekä maantie- ja yksityistielait.

2
3

2

4

4

3

MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA

1
2

Puheenjohtaja Vuokko Yli-Kesäniemi

Maaseudun nuoret ovat vieneet mennessään!
Yhdessä olemme enemmän, enkä halua jäädä
paitsi yhteisöllisyyden voimasta.
Pitää huolta maaseudun nuorista. Meitä on
täällä paljon, ja haluan, että meistä jokainen
kokee olevansa tärkeä. Maaseutunuorten ympärille
tulisi luoda hypetys, johon mahdollisimman moni
nuori haluaisi tulla mukaan.
Järjestämme Ilmajoen agrologiopiskelijoille MTK-tutustumisillan, ja koetamme aktivoida alueemme kansanedustajia yhteistapaamiseen
nuorten valiokuntalaisten kanssa.
Maaseudun nuorten tuominen yhteen on aina
ollut toimintamme ydinasia.

3

4

TYÖVALIOKUNTA
Monissa järjestöissä johtokunnan keskuudestaan
valitsema työvaliokunta kokoontuu kuukausittain
tai aina tarvittaessa. Tällöin työvaliokunta hoitaa
juoksevien asioiden päätöksentekoa ja johtokunta
kokoontuu vastaavasti harvemmin. MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta on kokoontunut viime vuosina
noin kerran kuukaudessa. Lisäksi nopeita päätöksiä on tehty sähköpostimenettelyllä. Siten työvaliokunnalla ei ole ollut viime vuosina tarvetta kokoontua, vaikka sellainen onkin vuosittain nimetty liiton
sääntöjen 12§ mukaisesti.

TEKSTI JA KUVAT Katariina Sironen
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Puhdas

ETELÄ-POHJANMAAN MAATALOUSTUOTTAJA • 11

ruoka motivoi vaikuttamaan
Isojokinen emäntä pohtii kuluttajatyön saloja lypsymontussa työn
ohessa. Ahkeralla valiokuntalaisella
ajatus rullaa koko ajan!

K

omea pohjalaistalo seisoo ylväästi pihapiirissä keskellä lumipeitteisiä laitumia.
Tuvassa vastassa on iloisen rempseä
emäntä kissa kainalossaan. Kati Kohtakangas pyörittää lypsykarjatilaa Isojoella yhdessä
aviomiehensä Kari Peltomaan kanssa. Pihatossa ammuu 45 lehmää ja nuorkarja. Tilalla tuotetaan myös naudanlihaa, sillä sonnivasikat kasvavat tilalla teuraaksi asti.
Peltomaan tila on Karin kotitila, jota nykyinen isäntäpari on isännöinyt vuodesta 2007
lähtien. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa ja tytär. Jälkikasvusta saattaa löytyä tilalle tulevaisuudessa jatkaja, minkä vuoksi tilan tuotantoa
on tarkoitus pitää yllä vähintään nykyisellä tasolla. Siitä jatkajien on hyvä kehittää ja viedä
tilaa eteenpäin.

Navettasaappaista pyhäkenkiin
Tilalla ahkeroinnin lisäksi Kati tekee aktiivista
edunvalvontatyötä, sillä hän on mukana MTKEtelä-Pohjanmaan kuluttajatyöryhmässä sekä
MTK:n valtuuskunnassa. Luottamustoimien
ja tilanpidon yhdistäminen tuo arkeen haastavuutta. ”Aikahan se ongelma on”, Kati toteaa.
”Kun asuu täällä niin sivussa, välimatkat ovat
pitkiä, ja kokoukseen on matkaa aina vähintään
120 km.” Lypsytöille onkin usein hankittava lisäapua, kun tavalliset lomapäivät eivät riitä.
Ajankäytön haasteista huolimatta Kati haluaa olla aktiivisesti mukana valiokuntatyöskentelyssä. ”Syitä on monia. Näin tapaa muun
muassa mielenkiintoisia ihmisiä, saa itse uusia
ideoita ja voi löytyä kikkoja vaikka mihin.” Kati
haluaa olla tuomassa julki Suomen erinomaista tilannetta ruuantuotannossa, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus viljellä maata ja tuottaa ruokaa. ”Tahdon vaikuttaa
asioihin, sillä haluan voida jatkossakin tuottaa
puhdasta ruokaa.”

Eihän mihinkään tule muutosta,
jos vain istuu kotona keittiön penkillä
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Uusia ideoita valiokunnasta
Suomessa on viime vuosina tehty yhä enemmän kuluttajatyötä ja ihmiset ovatkin jo hiljalleen havahtuneet kotimaisen ruuan turvallisuuteen. Tapaukset mädäntyneestä lihasta tai
salmonellasta ovat varmasti edesauttaneet sitä.
Kuluttajatyö on erityisen lähellä Katin sydäntä. ”Haluan saada ihmiset huomaamaan, mikä
kultakimpale meillä on käsissämme”, Kati toteaa. ”Ruoho, eli ruoka, ei todellakaan ole vihreämpää aidan toisella puolella.”
Kuluttajatyöryhmän kautta on mahdollisuus
vaikuttaa tulevaisuuden kuluttajiin. Kati muistuttaa, ettei kuluttajatapahtumien tarvitse olla
suuria ja ihmeellisiä, vaan pienilläkin asioilla
voi vaikuttaa. ”Esimerkiksi meillä täällä Isojoella viedään joka vuosi eskarit tutustumaan maatilalle. Kakkosluokkalaiset touhuavat taas metsäasioiden parissa, ja esimerkiksi käpylehmien
tekeminen on ollut monelle tosi hieno juttu.”
Myös maaseudulla on paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät ole koskaan nähneet lehmiä tai
sikoja. Kati muistaa silmänsä auenneen, kun
erään kerran alakoululainen lapsi huudahti
highland-lehmän nähdessään, ”Äiti katso, villieläin!”

Haluan saada ihmiset
huomaamaan, mikä
kultakimpale meillä
on käsissämme

Jokainen voi vaikuttaa
Tavallinen viljelijäkin voi helposti vaikuttaa
maatalouden ajankohtaisiin asioihin. ”Jo omilla
valinnoilla kuluttamisessaan vaikuttaa”, Kati

muistuttaa, ” ja miksei sitä voi vinkata naapurillekin kotimaisesta vaihtoehdosta.”
Myös paikallisen yhdistyksen kokouksissa
ja toiminnassa mukana olemisella voi vaikuttaa asioihin. Kati kannustaa lähtemään mukaan kokouksiin ja jakamaan ideoitaan tuttavien kanssa. ”Eihän mihinkään tule muutosta,
jos vain istuu kotona keittiön penkillä.” Suomalaisilla viljelijöillä on valtavasti tietotaitoa,
ja vaikkei itse tykkäisi esiintyä, asiantuntijuuttaan voi silti hyödyntää. Varmasti tuttavapiiristä löytyy supliikkimies tai -nainen, joka vie
asiaa eteenpäin.

Katin
kokouspäivä
Seinäjoella

Navetalle anivarhain puoli viiden aikoihin. Viimeiset työt jäävät miehen
kontolle. Salamannopea suihku ja
aamupala, joka tulee turhan usein
syötyä autossa matkalla kokouspaikalle. Kiireesti tien päälle, sillä on
pitkä matka edessä. Päiväaika kuluu
kokoustaen pöydän ääressä. Iltapäi-

Jos vaikuttamishaluja löytyy enemmänkin,
valiokuntatyöskentely on keino saada äänensä
kuuluviin. ”Pitää olla sanavalmis, jotta uskaltaa avata suunsa. Täytyy seistä näkemyksensä takana, mutta olla tarpeen vaatiessa valmis
myös muuttamaan sitä”, Kati kertaa vaikuttavan valiokuntalaisen ominaisuuksia. Jos joku
kokee kipinän valiokuntatyöskentelyyn, Kati
kannustaa olemaan rohkein mielin matkassa:
”Rohkeasti mukaan vain! Oman yhdistyksen
toiminnan kautta voi päästä mukaan valiokuntatyöskentelyyn. Uusia ihmisiä ja ideoita kaivataan aina!” n

vällä jo kellon vilkuilua – askareille
ehtii, kunhan kokous ei veny kolmea
myöhemmälle.
Iltapäivän ruokailu hoituu joko
autossa voileivän voimin tai kotona
pikaisesti anopin appeilla. Sitten
navettakamppeet päälle ja iltalypsylle. Usein lypsyasemalla tulee jo

visioita ja kuningasideoita, mutta
viimeistään illalla prosessoi päivän
aiheita ja sitä, miten ideat muutetaan sanoista teoiksi tällä puolen
maakuntaa. Monet kerrat käy niin,
että jo kotimatkalla tulee soitettua
ja jaettua ideat tuttavalle, joka toimii
aktiivisesti omassa yhdistyksessään.
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YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT
PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

Alahärmä Myllykoski Osmo, 040 558 3783

osmo.myllykoski@pp.nic.fi
		
Alajärvi
Autio Ari, 050 512 4994
arska.autio@gmail.com
		
Alavus
Sippola Jari, 040 734 6681
jari.sippola@pp3.inet.fi
		
Evijärvi
Koskimäki Janne, 040 501 9675
janne.koskimaki@multi.fi
		
Ilmajoki
Nikkola Juha, 040 564 7176
juha.a.nikkola@netikka.fi
		
		
		
		
Isojoki
Piikkilä Juha, 0400 369 613
juha@piikkila.fi
		
Isokyrö
Laine Tommi, 040 543 2915
lainetommi1@gmail.com
		
Jalasjärvi Kurikka-Oja Paula, 040 715 1996
paula.kurikka-oja@netikka.fi
		
Jurva
Haavisto Reijo, 040 524 2053
reijo.haavisto@pp.inet.fi
		
Karijoki
Malm Jyrki, 0400 730 712
jyrki.malm@gmail.com
		
Kauhajoki Ojala Asko, 050 323 0589
asko.ojala@ssvnet.fi
		
Kauhava Aro Kaija, 0400 012 165
aro.kaija@netikka.fi
		
Kortesjärvi Isomäki Jaakko, 040 554 7319
jaakko.isomaki@gmail.com
		
Kuortane Kiviniemi Jukka, 040 561 2333
kiviniemi.jukka@gmail.com
		
Kurikka
Kriikkula Marko, 040 540 5471
marko.kriikkula@netikka.fi
		
Laihia
Uitto Hannu, 050 411 6188
h.uitto@netikka.fi
		

Penttala Anna, 050 664 67
anna.k.palo@gmail.com
Pajukangas Sakari, 050 349 3122
sakari.pajukangas@japo.fi
Salo Matti, 040 585 8775
matti.salo7@gmail.com
Kivikangas Heli, 0400 830 991
heli.kivikangas86@gmail.com
Kankaanpää Timo, 050 560 4258
timokankaanpaa8@gmail.com
Uusitalo Arto, Maaseututilit
arto.uusitalo@maaseututilit.com
Savioja Marja, 040 761 2997
marjaksavioja@gmail.com
Vaismaa Kari, 040 587 1440
kari.vaismaa@netikka.fi
Kasari Taina, 050 308 3826
taina.kasari@nic.fi
Ristiluoma Jukka, 040 510 0961
jukka.ristiluoma@gmail.com
Röksä Terhi, 040 717 6601
terhi.roksa@elisanet.fi
Akseli Merja, 040 545 0976
akseli.merja@gmail.com
Hautamäki Jarmo, 044 294 2865
jarmo.hautamaki@hotmail.com
Autio Raija, 050 323 0560
kleimolar@netti.fi
Hakola Minna, 040 734 7794
reijo.hakola@pp2.inet.fi
Kuja-Luopa Juulia, 050 434 2455
juulia.kuja-luopa@outlook.com
Kamila Timo, 040 548 9190
timo.kamila@netikka.fi

PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

Lappajärvi

Ahopelto Kimmo, 040 749 8770
kimmo.ahopelto@pp.inet.fi
		
Lapua
Aalto Teemu, 0500 860 177
teemu.aalto@netikka.fi
		
Kristiina
Uusitalo Mikko, 040 508 3332
mikko.uusitalo81@gmail.com
		
Lehtimäki
Kilponen Matti, 050 522 0265
matti.kilponen@gmail.com
		
Nurmo
Ylinen Aki, 0400 569 987
aki.ylinen@gmail.com
		
Peräseinäjoki Javanainen Merja, 0400 214 027
merja.javanainen1@gmail.com
		
Seinäjoki
Hantula Jussi, 0400 561 168
jussi.hantula@gmail.com
		
Soini
Korpela Terho, 040 569 3655
terho.korpela@gmail.com
		
Teuva
Kaleva Jarkko, 050 360 4850
jarkko.kaleva10@gmail.com
		
Tiistenjoki
Kattelus Esa, 050 523 6960
esa.kattelus@netikka.fi
		
Töysä
Pennala Sami, 040 554 0205
sami.pennala@netikka.fi
		
Vimpeli
Laakso Marja-Leena, 040 704 3866
marja-leena.laakso@vimpeli.fi
		
Vähäkyrö
Hakala Anne, 0400 498 322
anne.hakala@nic.fi
		
Ylihärmä
Takala Harri, 040 585 3886
harri.takala@gmail.com
		
Ylistaro
Rajamäki Hannu, 040 773 3992
hjrajamaki@gmail.com
		
Ähtäri
Rantanen Jenna, 044 553 3915
jenna.syrjala@mtk.fi  
		
		

Rauhala Minna, 050 511 9844
minna.rauhala@kauhava.fi
Saari Köpi, 040 502 8155
kopi@nic.fi
Hållfast Kosti, 040 521 8496
kosti.hallfast@gmail.com
Leikkari Pasi, 0400 287 631
pasi.leikkari@pp1.inet.fi
Ala-Luukko Kaija, 040 832 3521
kaija.ala-luukko@proagria.fi
Puska Sami, 050 323 3761
sami.puska1@luukku.com
Kivimäki Matti, 0500 669 644
matti.k@netikka.fi
Tohni Terhi, 044 284 4017
terhi.tohni@gmail.com
Ojanperä Marja-Leena, 0400 236 376
mtk.teuva@gmail.com
Koskiahde Markku, 050 511 7428
markku.koskiahde@netikka.fi
Harju Timo, 040 517 7635
tharju@saunalahti.fi
Apilasaho Helena, 040 560 5243
helena.apilasaho@gmail.com
Nuuja Mariia, 040 525 6473
matilda@netikka.fi
Pajula Timo, 040 503 2650
timo.pajula@proagria.fi
Toppari Juha-Matti, 040 563 5582
juha-matti.toppari@proagria.fi
Leino Veijo, 0400 172 563
posti@wejjo.net

KOKOUSAIKATAULU, YHDISTYSTEN KEVÄTKOKOUKSET 2018
ti 6.3.

klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00

Nurmo
Peräseinäjoki
Seinäjoki
Ylistaro

Nurmoo-talo
Nurmoo-talo
Nurmoo-talo
Nurmoo-talo

to 8.3.

.

klo 10.00
klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 19:00

Alavus
Töysä
Ähtäri
Alahärmä
Kauhava
Kortesjärvi
Ylihärmä
Kuortane

Hotelli OnnenTähti, Tuuri
Hotelli OnnenTähti, Tuuri
Hotelli OnnenTähti, Tuuri
LSK Business Park
LSK Business Park
LSK Business Park
LSK Business Park
Urheiluopisto

ti 13.3.

klo 19:00 Evijärvi

Liikenneasema Mäntyhovi

to 15.3.

klo 19:00
klo 19:00
klo 19:00
klo 19:00

Kanavan Kevari
Kanavan Kevari
Teuvan Osuuspankki
Jurvan Osuuspankki

.

pe 16.3.

Alajärvi
Vimpeli
Teuva
Jurva

klo 10:00 Soini
Osuuspankki
(MTK tarjoaa kokouksen jälkeen lounaan Tervaholvissa)

ti 20.3.

klo 19:00 Lapua
klo 19:00 Tiistenjoki
klo 19:00 Kauhajoki

Lapuan Kristillinen Opisto
Seurakuntatalo
Kauhajoen Krouvi

ke 21.3.

klo 19:00 Isojoki
klo 19:00 Karijoki

Ohriluoman Kylätupa
Ohriluoman Kylätupa

to 22.3.

klo 19:00 Jalasjärvi
klo 19:00 Kurikka

ABC Jalasjärvi
ABC Jalasjärvi

pe 23.3.

klo 10:00 Ilmajoki

Nordea

ma 26.3. klo 19:00

Laihia
klo 19:00 Isokyrö
klo 19:00 Vähäkyrö
klo 19:00 Kristiina

Lounasravintola Helmi, Tervajoki
Lounasravintola Helmi, Tervajoki
Lounasravintola Helmi, Tervajoki
ABC Kristiinankaupunki

ti 27.3.

klo 19:00 Lappajärvi

Itäkylän Kylätalo

ke 28.3.

klo 19:30 Lehtimäki

Kunnantalo

TEKSTI Mikko Syri KUVAT Mikko Syri, Jani Laasala

MIKON
MUTINAT
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Riistakannan säätelyä
yhteistyöllä

H

irvien, susien ja muiden riistaeläinten ympärillä käydään vilkasta keskustelua. Mielipiteen
esittäjäs-tä riippuen riista- ja petokantojen
hoidosta ollaan usein intohimoisesti jotain mieltä,
puolesta tai vastaan. Neutraalia välimaastoa harvemmin havaitsee, ja jos havaitseekin, keskustelun
edetessä se usein katoaa.

Hirvituhot lisääntyneet
MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkönä
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla työskentelevä
Mikko Syri kertoo alueen metsäedunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Hirvet ovat ottaneet hoidetun
mäntytaimikon talvilaidunalueekseen. Seuraukset ovat
lohdutonta katseltavaa.

Alueelliset riistaneuvostot (ARN) päättävät pian
hirvikannan hoidon tavoitteista seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2018 - 2020). Sitä ennen he kuulevat
sidosryhmiä lakisääteisessä kuulemistilaisuudessa.
Samoin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi metsänhoito- ja tuottajayhdistykset ovat esittäneet maanomistajien edustajat riistanhoitoyhdistysten hallituksiin.
Hirvikannan hoidon suhteen ollaan siis uuden
alun edessä. Useilla hirvitalousalueilla kolme vuotta sitten asetettuihin tavoitteisiin ei olla päästy. Tämän seurauksena hirvikanta on vahvistunut ja sitä
myötä myös hirvien aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet. Pohjanmaan maakunnista huolestuttavin tilanne on rannikkoseudulla, mutta havaintoja
lisääntyneistä taimikkovahingoista on tullut myös
Suupohjan alueelta ja Keski-Pohjanmaalta.

Metsänomistajien onkin syytä tarkkailla taimikoitaan mahdollisten hirvituhojen havaitsemiseksi.
Yksittäisiä taimien syöntejä löytyy jokaisen metsäomistajan metsästä. Laajemman hirvituhon havaitessa tulee ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen
tuhoarvion laatimiseksi.

Kannat kuriin
Keskustelu hirvistä ja susista tulee pitää erillään,
omina kokonaisuuksinaan. Kiistatonta kuitenkin on,
että näillä asioilla on luonnollinen yhteys toisiinsa.
Susi nauttii tällä hetkellä sellaista julkista suojaa,
että tuntuu kuin vain yksi mielipide olisi hyväksyttävä.
Vahvistuva susikanta verottaa osaltaan myös hirvikantaa, mikä tekee hirven kanta-arvioiden laatimisesta entistä haastavampaa. Tämä puolestaan
johtaa erilaisiin spekulaatioihin kanta-arvioiden
paikkansapitävyydestä. Luonnonvarakeskuksella
(LUKE) onkin oltava riittävästi resursseja mahdollisimman totuudenmukaisen kanta-arvion laatimiseen niin hirven kuin sudenkin osalta.
Susihavainnot ovat Etelä-Pohjanmaalla yleistyneet huomattavasti. Susivahinkoja ja tuotantoeläinten menetyksiä ei kukaan toivo, mutta susikannan
kehityksen huomioiden niihin täytyy varautua. Poik-
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YHDISTYSTEN MÖKIT
JA LOMAOSAKKEET

keusluvat susien kaatamiseen tuntuvat olevan tiukassa ja perustelujen on oltava hyvät. Tästä huolimatta myönnetyistä luvista lähes poikkeuksetta
valitetaan.
Susikannan hoidossa on nostettu esiin selkeä tarve paikallisille yhteistyöryhmille. Työryhmien lausunnoilla on painoarvoa susikannan hoitoon liittyvistä toimenpiteistä päätettäessä. Viime syksynä
Riistakeskuksen järjestämässä tilaisuudessa EteläPohjanmaan alueelle päätettiin perustaa kaksi susireviiriyhteistyöryhmää. Läntinen reviirityöryhmä
toimii alueella Isojoki-Karijoki-Teuva, ja itäinen reviirityöryhmä alueella Kauhajoki-Karvia-Jalasjärvi.
MTK Etelä-Pohjanmaa on nimennyt edustajansa molempiin reviirityöryhmiin.

MTK-KARIJOKI, MTK-ISOJOKI, MTK-KRISTIINA
Ikaalisten lomaosake
Ikaalisten kylpylän välittömässä läheisyydessä, 44 m² kaksio, joka on varustettu ja kalustettu
kuudelle hengelle. Autopaikka ja soutuvene käytössä. Lisäksi lomailijat saavat alennuksia kylpylän palveluista.
Lomaosake on jäsenten vuokrattavissa
hintaan 30 € / vrk.
Lisätiedot ja varaukset Jyrki Malm 0400 730 712
Yhdistysten kotisivuilla on linkki varauskalenteriin, josta voi käydä tarkastamassa vapaana olevat päivät. Siellä myös muut tiedot lomaosakkeesta.

Riista-asioihin voi vaikuttaa
Edunvalvonnan haasteita riittää siis myös riistanhoidon saralla jatkossakin. Pääsääntöisesti yhteistyö ja
keskusteluyhteys maanomistajien, metsästäjien ja
riistahallinnon välillä toimii hyvin. On kuitenkin hyvä
muistuttaa maaomistajan oikeuksista ja varmistaa,
että maanomistajan ääni tulee kuulluksi myös riistaasioista päätettäessä. Tässä asiassa edustajamme
riistanhoitoyhdistysten hallinnossa ja reviirityöryhmissä ovat avainasemassa.

Susivahinkoja ja tuotantoeläinten menetyksiä
ei kukaan toivo, mutta susikannan kehityksen
huomioiden niihin täytyy varautua

Sudet poikkeavat yhä useammin asutusalueilla.

MTK-TEUVA
Toukola-mökki Teuvan Luonto-Parrassa
Varustukseen kuuluu mm. vuodepaikat kuudelle,
sauna, suihku, keittiö kodinkoneineen ja astioineen, tv ja videot sekä varaava takka.
Mökin vuokrahinta jäsenille 60 € / vrk,
muille 100 € / vrk. Mökin vuokraus illaksi
esim. kokouksien pitämistä varten 40 € / ilta.
Varaukset 040 574 8773
Varauskalenteria voi seurata osoitteessa
www.paivyri.fi
(käyttäjätunnus: parra, salasana: mökki).
MTK-JALASJÄRVI
Hotelli Termen lomaosake Ikaalisissa
Kahden hengen huoneisto, jossa mahdollisuus
kahdelle lisävuoteelle. Keittiöstä löytyy perusastiasto.
Vuokrauksen jäsenhinta 25 € / vrk,
muille 30 € / vrk.
Varaukset Taina Kasari 050 308 3826
MTK-NURMO, MTK-PERÄSEINÄJOKI
Ikaalisten loma-asunto Lomarinteessä
Neljälle hengelle varusteltu 44 m² kerrostalohuoneisto aivan Ikaalisten kylpylän läheisyydessä. Varustukseen kuuluu mm. perusastiasto, tv ja
pyykinpesukone.
Loma-asunto jäsenten vuokrattavissa
hintaan 25 € / vrk.
Varaukset Merja Javanainen 0400 214 027
MTK-YLIHÄRMÄ
Mökki Kihniön Pyhäniemessä
Kankarinjärven rannalla sijaitseva neljän hengen
kelomökki, jonka varusteluun kuuluu muun muassa sauna, takka, tv ja keittiö asiastoineen.
Vuokrattavissa viikoilla 25, 33 ja 39.
Vuokrahinta jäsenille 25 ja 33 viikoilla 30 € / vrk
ja 39 viikolla 25 € / vrk.
Lisätietoja ja varaukset
Harri Takala 040 585 3886
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KENTÄLLÄ TAPAHTUU
YHTEISTYÖSSÄ MTK-ETELÄ-POHJANMAA JA MELA:

HYMY- ja Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla
-hankkeiden hyvinvointipäivä

MTK-ETELÄ-POHJANMAAN

KEVÄTKOKOUS

15.3. klo 9.30 - 15.30 Ylistaron koeasemalla
Tapahtuma on maksuton sisältäen ohjelman, kahvit ja lounaan.
Ilmoittaudu mukaan 7.3. mennessä kirsti.pasto@sedu.fi tai katariina.sironen@mtk.fi

21.4. Seinäjoki-salissa

MTK-ETELÄ-POHJANMAA JA HOTELLI KIVITIPPU TARJOAVAT

Maatilayrittäjien minilomat Lappajärven Kivitipussa

ma - ke 19. - 21.3.
ma - ke 9. - 11.4.
Ohjelmassa yhteiset tutustumis- ja liikuntahetket, muutoin vapaata lomailua.
Hinta 126 € / hlö / 2 vrk kahden hengen huoneessa, yhden hengen huonelisä 30 € / hlö / vrk.
Ilmoittautumiset 11.3. mennessä katariina.sironen@mtk.fi tai 040 352 5115

Kokous klo 10,
kahvit ja ilmoittautuminen 9.30.
Puhujana MTK:n politiikan
tiimipäällikkö Juha Lappalainen

YHTEISTYÖSSÄ MTK-ETELÄ-POHJANMAA JA MELA:

Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus
19. - 20.4. klo 9.30 - 16.30 Kuortaneen urheiluopistolla
Koulutus antaa tietoa hyvinvoinnista ja taitoja vastoinkäymisistä selviämiseen sekä rohkaisee huolehtimaan
omasta ja läheisten hyvinvoinnista.
Koulutus on maksuton sisältäen ohjelman, ruokailun ja yöpymisen.
Ilmoittaudu viimeistään 10.4. osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/234790-104282135

Viljaseminaari

HYVÄN MIELEN
LOUNAS
lauantaina 24.3. klo 12 alkaen
Seinäjoen seurakuntakeskuksen
yläsalissa
Tilaisuudessa ruokailun
lisäksi puheenvuoroja,
mm. piispa Simo Peura,
sekä elävää musiikkia.

13.3. klo 9.30 - 15 Seinäjoen Framin tiloissa
Tapahtumassa käsitellään ajankohtaisia viljamarkkinakysymyksiä.
Mukana MTK-Etelä-Pohjanmaan lisäksi Altia, A-Rehu, Hankkija ja Lantmännen Agro.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.3. https://www.lyyti.in/Viljaseminaari_2018

IMOn agrologiopiskelijat haastavat kaikki maaseutunuoret sählyturnaukseen
Ilmajoki-hallille sunnuntaina 22.4. klo 10 alkaen!
Kokoa kuuden hengen nuorekas joukkue MTK:n jäsenistä ja lähde mukaan!
Ilmoita joukkueesi osoitteessa https://www.lyyti.in/Maaseutunuorten_sahlyturnaus_4735
Lisätietoja: katariina.sironen@mtk.fi, 040 352 5115

Ilmoittautumiset 16.3. mennessä
katariina.sironen@mtk.fi
tai 040 352 5115
Tervetuloa!

LÄHDE JÄSENMATKALLE ITALIAAN
6. - 10.10.2018

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen ja
Lapin liittojen yhteinen matka vie meidät jylhiin vuoristomaisemiin Gardajärven ympäristöön. Ohjelmassa tilavierailuja,
kaupunkikierrosta, tutustumista alueen upeisiin luontokohteisiin ja ennen kaikkea rentoa meininkiä huippuseurassa!
Hinnat alkaen 1 465 € / hlö (sis. lennot, majoituksen ja ohjelman mukaiset ruokailut)
Lue lisää: www.mtk.fi/etelapohjanmaa
Ilmoittautumiset: www.kontiki.fi, ilmoittatumiset@kontiki.fi
tai 09 466 300.

