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SEINÄJOKI 8.12.2016

MAATALOUSTUOTTAJAIN YHDISTYKSILLE
Tässä kirjeessä:

Vuosi joka muutti asenteita
Liiton syyskokouksen valintoja
Liitolla on joulukalenteri Facebookissa!
Joulutulet loimottavat 22.12.
Liiton joululahjarahat lahjoitetaan hyvään

Vuosi joka muutti asenteita
Kulunut vuosi tullaan muistamaan vaihtelevien ja haastavien sääolosuhteiden lisäksi vuotena, joka muutti
yleistä suhtautumistapaa suomalaiseen maatalouteen. Toinen perättäinen taloudellisesti vaikea vuosi ja sen
seurauksena syntyneen traktorimarssin vastaanotto yllätti meidät positiivisesti. Suomalaiset kuluttajat ja päättäjät heräsivät maatalousyrittäjien ahdinkoon ja osoittivat selvästi ymmärrystä tukalaan tilanteeseemme.
Tämä tilanne meidän tulee käyttää hyväksemme. Meidän on oltava kuluttajien luottamuksen arvoisia tuottamalla edelleen puhdasta, laadukasta ja eettisesti kestävää ruokaa. Päättäjien kriisirahoja tärkeämpää voi olla
päätökset alkuperämerkinnöistä ja julkisten hankintojen kriteereistä.
Yksi asia meidän täytyy kuitenkin saada kuntoon keinolla millä hyvänsä. Se on kannattavuus. Tämän vaikean
ajan yli selvinneillä tulee olla näköpiirissä keinot millä ala saadaan taas kannattavaksi ja usko tulevaisuuteen
palautettua investointien muodossa. Ongelmana on tällä hetkellä selvästikin keskittyneen kaupan ylivalta,
mutta siihenkin on mahdollisuus puuttua lainsäädännön keinoin. Keskustelua ja valmistelua asiasta käydään
tällä hetkellä jo EU:n tasolla.
Kiitoksia kuluneesta vuodesta, olette omista haasteistanne huolimatta jaksaneet hoitaa myös järjestön asioita
ja huolehtineet koko maaseudun yrittäjien tulevaisuudesta. Ensi vuosi on juhlien vuosi, toivottavasti se näyttää
parhaat puolensa myös meille.

Liiton syyskokouksen valintoja
Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Timo Kankaanpää ja Kai Kytölä valittiin uudelleen. Nuorten edustajan pestiin valittiin uutena Anni Petman Kuortaneelta.
Valtuuskunnan erovuoroisista varsinaisista jäsenistä Suvi Rantala-Sarjeant, Hannu Uitto ja Tero Ojala. Vastaavasti
erovuoroisista varajäsenistä Mervi Piispanen ja Antti Yli-Hynnilä jatkavat edelleen. Uutena valtuuskunnan varajäseneksi valittiin Harri Sippola Kauhavalta.
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Liiton johtokunnan kokoonpano 2017
Johanna Kankaanpää, Ähtäri
Sami Yli-Rahnasto, Kauhajoki
Harri Takala, Ylihärmä
Kai Kytölä, Jalasjärvi
Anni Petman, Kuortane

Veli-Pekka Aila, Ylistaro
Marja-Leena Laakso, Vimpeli
Jyrki Malm, Karijoki
Timo Kankaanpää, Ilmajoki

Johtokunnan kokouksiin kutsutaan myös MTK:n johtokunnan II puheenjohtaja Mauno Ylinen sekä nuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan valittu Jenna Syrjälä.
Valtuuskunnan jäsenet
Rantala-Sarjeant Suvi, Lapua
Uitto Hannu, Laihia
Ojala Tero, Ilmajoki

Laukkonen Jari, Kortesjärvi
Huhtala Arto, Jalasjärvi
Kohtakangas Kati, Isojoki

Lisäksi valtuuskuntaan kuuluu sääntömääräisesti liiton puheenjohtaja (Johanna Kankaanpää)
Varajäsenet (ei henkilökohtaiset)
Piispanen Mervi, Kauhajoki
Yli-Hynnilä Antti, Kuortane
Sippola Harri, Kauhava

Kriikkula Marko, Kurikka
Mäkelä Terho, Alajärvi
Ranto Jaakko, Ilmajoki

Kokousta siivitti aktiivisten jäsenten runsas, monipuolinen ja polveileva keskustelu. Lisäksi julkilausumatoimikunta valmisteli syyskokouksen virallisen kannanoton (liite 1.)

Liitolla on joulukalenteri Facebookissa!
Tempaisimme kuluttajatyön ja Maaseutu Tutuksi -hankkeen nimissä liitolle somejoulukalenterin. Julkaisemme
joka päivä enemmän tai vähemmän maatalous&jouluhenkisen päivityksen. Saa seurata, jakaa ja tykätä! Päivitykset löytyvät facebookista, instasta ja twitteristä!

Joulutulet loimottavat 22.12.
Maaseutunuorten joulutulet syttyvät perinteisesti palamaan 22.12. Tulia voi järjestää isosti tai pienesti ja yhdistys voi polkaasta tulet pellolle, vaikkei sitä maaseutunuorten toimintaa paikkakunnalla olisikaan. Pelkkä tuli
& jouluntoivotuskyltti tien vieressä on jo paljon. Toiset taas innostuvat paljuuttelemaan, makkaranpaistoon tai
vaikka järjestämään paikkakuntalaisille glögitarjoilun. Tyyli vapaa siis!
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Joulutulista kootaan yhteislista Maaseudun Tulevaisuuteen. Lisäksi liitto tekee maakunta- ja paikallislehdille
lehdistökutsun. Ilmoitathan siis omat joulutulesi https://www.lyyti.fi/reg/joulutulet2016 .
Lisätietoja joulutulista Kaisalta.

Liiton joululahjarahat lahjoitetaan hyvään
Liiton joululahjarahat on tänä vuonna päätetty osoittaa Lapuan Hiippakunnan kautta vähävaraisten viljelijäperheiden lapsille ja nuorille. Se tuokoon joulumieltä meille jokaiselle!

"Oli kedolla syntynyt pikkuinen lammas,
se hengitti lähellä emoaan.
Oli pimeä yö, ja se pikkuinen lammas
nyt hengitti lähellä emoaan.
Se yö oli pienelle ensimmäinen,
ja tähdet tuikkivat yllä maan.
Imi lämmintä maitoa karitsainen,
ja tähdet tuikkivat yllä maan..."
Pienen lampaan jouluyö, sanat Leena Impiö

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017!
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Liite 1
KANNANOTTO
MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous katsoo, että tuottajien pitkään jatkuneeseen ahdinkoon on nyt herätty, mutta ruokamarkkinoiden epäterveisiin käytäntöihin tarvitaan nopeasti lainsäädännön apua.
Suomen hallituksen päättämä kriisipaketti, julkisten hankintojen kriteerejä koskeva valtioneuvoston
periaatepäätös sekä vaatimus elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä ovat positiivisia merkkejä päättäjien heräämisestä maatilojen vaikeaan tilanteeseen.
Valitettavasti elintarvikemarkkinoilla epäterve tilanne ja kaupoissa vallalla oleva ruuan halpuuttaminen ovat supistaneet tuottajan osuutta ruuan hinnasta ja laskeneet elintarvikkeiden tuottajahinnat
hälyttävälle tasolle. Syksyllä julkaistun tutkimuksen mukaan hintojenlaskun aiheuttama heikennys
maatalouden tuloihin oli 1 267 miljoonaa euroa vuosina 2013-2015. Samaan aikaan kuluttajat hyötyivät elintarvikkeiden hinnanlaskusta vain 340 miljoonan euron edestä. Yksin Etelä-Pohjanmaalla viljelijät menettivät lähes 200 miljoonaa euroa tuloja. MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous vaatii, että lainsäätäjän tulee puuttua keskittyneen kaupan epäterveisiin käytäntöihin. Viljelijän tulee saada oikeudenmukainen hinta laadukkaista ja turvallisista tuotteistaan.
MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous on huolissaan myös uuden eläinsuojelulain valmistelusta. Lainsäädännöllä ei saa lisätä byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa. Eläinsuojelulakiin ei saa sisällyttää käsitettä eläimen itseisarvosta eikä muitakaan tulkinnanvaraisuutta ja epävarmuutta aiheuttavia määritelmiä. Lisäksi MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous muistuttaa, että ammattitaitoisten tuottajiemme
käsissä parsinavetat, porsitushäkit ja tehokas tuotanto eivät estä eläinten hyvää hoitoa. Lakia uudistettaessa parsinavettojen ja porsitushäkkien kieltäminen ei ole perusteltua.
MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous odottaa ryhtiliikettä riista-asioiden; petopolitiikan, hirvipolitiikan
ja haittalintujen aiheuttamien ongelmien hoitamisessa. Maaseudun ihmisten luottamus riistahallinnon toimintaan esimerkiksi susi- ja hirvikysymyksissä on romahtanut. Syyskokous katsoo, että suurpeto-ongelmiin on puututtava voimakkaalla kannan säätelyllä, kun pedot aiheuttavat vaaraa ihmisille
ja elinkeinonharjoittamiselle. Kannansäätelyn tavoitteena pitää olla alueella asuvien ihmisten oikeuksien turvaaminen. Petoeläinkantoja on aina voitava säädellä luvallisen metsästyksen keinoin. Myös
naakkojen ja muiden haittalintujen kannansäätely tulee saattaa ajan tasalle.

MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous toteaa maakuntauudistuksen vaikuttavan monella tavoin viljelijöihin. Hallinnon ja palveluiden rahoitus ei saa perustua ainoastaan maakunnan väestömäärään vaan
siinä on huomioitava myös viljelijöiden määrä maakunnassa.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Johanna Kankaanpää (040-7204322)
toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi (040-5200258)

