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Asiakas on
yleensä oikeassa

M

aa- ja metsätalous sekä MTK ovat jatkuvasti lisää kierroksia ottavan ilmastokeskustelun ja -politiikan ytimessä. Nyt on syytä olla tarkkana siinä, miten kuluttajia huolestuttavat ilmiöt vaikuttavat tuotteidemme
markkinoihin.
Helsinkiläisten päätökset karsia lihaa ja maitotuotteita ruokalistoilta ovat vasta esimakua. Maatalousyrittäjät ovat oikeutetusti
sitä mieltä, että näiden päätösten perusteet ovat vääriä. Se ei silti
paljon auta, jos tauti leviää ja markkinat sulavat.
Kyseessä on elinkeinon ja yritysten tulevaisuus. Alan toimijoiden on kyettävä parempiin suorituksiin; markkinat edellyttävät
tätä. Jos ollaan tekemättä mitään tai tehdään vain lain vaatima,
otetaan liian suuri riski.
Samaan aikaan on selvää, että myös tuleva maatalouspolitiikka
edellyttää maataloudelta enemmän ympäristötekoja. EU:n uuden
komission ohjelma osoittaa sen vahvasti.

ITSE OLEN VARSIN skeptinen maatalouspolitiikan kaikkivoipaisuuden suhteen. Peli ratkaistaan markkinoilla. Politiikka voi
vaikuttaa maatalouden kannattavuuden parantamiseen. Maatalousyrittäjä haluaa viljellä ja varjella. Hän tekee luonto- ja ilmastotekoja, jos vain tilan talous antaa siihen mahdollisuuden.
Suomen metsätalouden kannalta tilanne on samankaltainen.
Kansainvälisillä markkinoilla ei auta, että olemme itse vakuuttuneita siitä, että suomalainen metsätalous on maailman kestävintä. Meidän on kyettävä vakuuttamaan ostajat.
Ilmastoviisasta maa- ja metsätaloutta ei kannata nähdä
mörkönä. Resurssitehokkuus on hyvä sekä ilmastolle että
taloudelle. Ilmastoviisaasta tuotannosta on mahdollisuus
tehdä kilpailuvaltti suomalaisille tuotteille.
MITÄ SIIS TEHDÄÄN, jos ostaja ei ole tyytyväinen tuotteidemme laatuun tai tuotantotapaan? Haukutaan
ostaja? Ei. Paras tapa on istua yhdessä alas ja keskustella siitä, mitä voimme tehdä paremmin, jotta
tuotteemme olisi haluttava. Tämä yleensä auttaa.
Ei masennuta ääriryhmien huutelusta, vaan
tehdään tuotteistamme entistä parempia. Fiksut
kuluttajat ja päättäjät kyllä ymmärtävät.

Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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Hatunnosto
somevaikuttajille
SOSIAALINEN MEDIA TARJOAA meille mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella myös niiden kanssa,
joita emme ehkä muutoin kohtaisi. Jaamme somekanavissa paljon meille tärkeää tietoa.
Keskustelu on ollut ajoittain kovaa, kärkevää ja syyllistävääkin. Tällaisella tyylillä saa näkyvyyttä. Varsinkin
politiikassa ja mediassa toimivat tietävät hyvin, että
vastakkainasettelu ja yksinkertaistaminen tuovat huomiota. Myös asioiden jopa tahallinen väärinymmärtäminen on nykyisin valitettavan yleistä.
Meidän elinkeinomme ovat tulevaisuuden ratkaisijoita. Oikean kuvan välittäminen on tärkeää, samoin
aloitteellisuus ja positiivisuus, ja räikeimmät virheet
tulee oikaista. MTK:n on kuitenkin valikoitava näkökulmat ja keskustelut, joihin lähdemme aktiivisesti
mukaan. Yhteisymmärryksen hakeminen toimii
yleensä riitelyä paremmin. Aina se ei ole mahdollista. Pahimmillaan jäsenemme ovat joutuneet aktivistien kohteeksi, vaikka he ovat itse
toimineet täysin asiallisesti.
Luovuttaa ei kuitenkaan saa, sillä avoin
keskustelu maa- ja metsätalouden
arjesta ja käytännön teoista on
tärkeää. Keskustelun vaimeneminen pelaa niiden pussiin,
jotka lietsovat negatiivista
ilmapiiriä.
Iso kiitos teille somessa
vaikuttaville jäsenillemme,
jotka jaksatte kertoa työstänne! Järjestömme satsaa
entistä vahvemmin yhdessä
tekemiseen sekä digimedian ja vaikuttajaverkoston
kehittämiseen. Siihen
kannustaa myös uusi viestintästrategiamme.

Sami Karppinen
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öljynpuristamo.
Tiia Nyholm

16

20
MTK:n kuva-arkisto

8 HYVÄ ME
Vastuu jatkajille
Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun kannattaa
varata riittävästi aikaa ja hakea
verottajan ennakkoratkaisu.

26 MENOSSA MUKANA
Moniosaamista ja yhteistyötä
Työelämä on murroksessa myös
maaseudulla, ja se tuo uusia mahdollisuuksia.

30 TAITAJA
Metsätaidon mestari

12 TÄTÄ PÄIVÄÄ
Viljelijät turvaavat
lajien rikkautta
Nautatalouden jatkuvuus on
kohtalonkysymys Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuudelle.

7

Mäntyharjulainen Jatta Mikkanen
on nuoresta iästään huolimatta jo
kokenut metsätaitokisailija.

16 KUKKARO
Merja Elomaa

Joustoa metsänhoitokuluihin
Uusi Mhy Metsätili tarjoaa rahoitusta metsänhoitopalveluihin.
Näin työt voi teettää silloin, kun
se on kustannustehokkainta.
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SAANKO LUVAN?
Mansikeilla riitti vientiä
Maaseutunuorten
tempauksessa
Helsingin keskustassa
marraskuussa.

H

elsingin yliopiston keskustakampuksen Porthania-rakennuksen edustalla nähtiin 5.
marraskuuta kummia, kun
rakennuksen eteen ilmestyi kaksi suurisilmäistä lehmää, Orawa ja Okadi.
Mikä on lehmä? -tempauksen järjestivät
MTK:n Maaseutunuoret, Svenska lan-

tbruksproducenternas centralförbund
SLC:n nuoret sekä Helsingin yliopiston
kotieläintieteen opiskelijoiden Akateeminen karjakerho AKK.
Tempauksellaan nuoret muistuttivat
yleisöä siitä, että vastuullisesti hoidettu
ja kasvatettu lehmä voi Suomessa hyvin
ja että lehmällä on monia positiivisia
ympäristövaikutuksia. Nuoret peräänkuuluttivat tukea ja kannustusta ponnisteluilleen ilmastoviisaan maatalouden kehittämisessä.
Tempauksessa maidontuottaja Eeva
Linnainmaa esitteli lehmiä ja maidontuottaja Kaisa Pihlaja kertoi laajemmin
suomalaisista naudoista.
– Lehmät ovat tärkeä osa suomalaista
maataloutta ja ruuantuotantoa. Haluam-

me puhua asioista avoimesti ja faktoihin
perustuen. Tämän tempauksen tarkoituksena on näyttää ihmisille, miltä näyttää
oikea lehmä, kertoi Hämeenkyröstä kotoisin oleva Linnainmaa.
– Naudanlihan- ja maidontuotannosta
syntyy kasvihuonekaasupäästöjä, mutta
nurmiviljely sitoo tehokkaasti hiiltä ja
parantaa viljelykierrossa maaperän kasvukuntoa, muistutti MTK:n johtokunnan
jäsen, jalasjärveläinen Kaisa Pihlaja.
MTK-Keski-Suomen johtokunta ja
Maaseutunuorten valiokunta järjestivät
samaan aikaan vastaavanlaisen tempauksen Jyväskylän yliopistolla.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
KUVA SAKARI ALASUUTARI
LISÄTIETOJA JA VIDEO

Maaseutunuorten Eeva Linnainmaata naurattivat MTV3:n toimittajan Mika Tommolan kiperät kysymykset lehmille.
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Suomi jälleen mukana Grüne Woche -messuilla
TAMMIKUUSSA 2019 SUOMI oli menestyksekkäästi Grüne Woche -messujen pääkumppani, joten tästä on hyvä jatkaa. Vuoden
2020 messuilla jatketaan edellisvuotisella
Villi luonto -kumppanuusteemalla. Suomen
osaston pääjärjestäjinä ovat Business Finland /
Food From Finland, Visit Finland, MTK, SLC sekä
maa- ja metsätalousministeriö.
Suomi esiintyy yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomen maaosasto on kooltaan
yli 300 neliömetriä, ja näytteilleasettajia on
mukana noin 30. Maakuntaosastojen lisäksi
messuilla nähdään ruoka-alan toimijoita kuten
Kivikylän Kotipalvaamo ja Savuhovi sekä juoma-alalta Polar Spring, Mustan Virran Panimo,
Vuokatin Viini, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
ja Poikain Parhaat. Uutuutena nähdään kaksi
sirkka-alan yrittäjää. Marja-alaa edustavat Aten
Marjat ja Saimaan Marja.
Lisäksi mukana on matkailualan yrittäjiä,
sillä Suomi mielletään vahvasti myös matkailumaaksi. Matkailupuolelta messuille osallistuvat
muun muassa Finnlines, Lomalaidun sekä Visit
Finland.
Suomen osaston ravintolaa vetää kokki Teemu Kaijanen (Asemaravintola Vaiha). Baarin
puolella Lammin Sahti huolehtii oluttarjoilusta
konseptilla Pienet panimot, suuret oluet, ja
Team Blue tarjoilee väkeviä suomalaisia juomia. Berliinin Grüne Woche -messuilla käy vuo-

Ensi tammikuussa Suomen ruoka-ala esittäytyy jälleen näyttävästi Berliinin Vihreällä
viikolla.
sittain yli 400 000 kävijää, 90 000 ruoka-alan
ammattilaista sekä yli 400 median edustajaa.

TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN
LISÄTIETOJA

Grüne Woche 2020 Berliinissä 17.–26.1.2020

Annakaisa Heikkosesta Vuoden Kymppi
METSÄNHOITOYHDISTYS YLÄ-LAPIN TOIMINNANJOHTAJA Annakaisa

Heikkonen on Vuoden Kymppi. Heikkonen
on toiminut esimerkillisesti edunvalvojana ja
tietoisuuden lisääjänä puunhankintayritysten
uusista FSC-sertifiointiin liittyvistä vaatimuksista. Mhy Ylä-Lapin ainoana työntekijänä hän on
joutunut kovan paineen alle mutta on säilyttänyt asiallisen ammattilaisen otteen.
Heikkonen on ollut suurena apuna koko
metsänhoitoyhdistysketjulle selvittäessään
FSC-sertifioinnin kontrolloituun puuhun liittyviä tietoja.
– FSC-sertifioinnin mukainen kontrolloitu
puu on vaikuttanut eniten puukauppoihin
ja yksityismetsäomistajiin saamelais- ja
poronhoitoalueella. Heikkonen on pystynyt
toimimaan sekä yksityismetsänomistajien
edunvalvojana että sillanrakentajana teolli-

Annakaisa Heikkonen sai Vuoden Kymppi -palkintonsa MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa lokakuun lopussa.

suuteen ja poronomistajiin päin, perusteluissa kehutaan.
Alle vuoden metsänhoitoyhdistyksessä toiminut Heikkonen oli Vuoden Kymppi -nimityksestä erittäin otettu.
– Samalla tämä tunnustus on kuin lämmin
tervetulotoivotus metsänomistajien edunvalvonnan riveihin, hän iloitsi.
Vuoden Kymppi valittiin tänä vuonna neljättä kertaa. MTK:n metsäjohtokunta valitsee
Vuoden Kympiksi joka toinen vuosi metsänhoitoyhdistyksen ja joka toinen vuosi metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilön tai tiimin, ja tällä
kertaa vuorossa oli siis toimihenkilö.
Palkinnoksi Heikkonen sai puisen Aarni-rannekellon sekä matkalahjakortin, jonka voi käyttää Matkamaalle.fi-jäsenyrityksessä.
TEKSTI JA KUVA ANNE RAUHAMÄKI
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Ulkoilureiteistä
on hyvä sopia
kirjallisesti

Ministerivieraat pukeutuivat Harjulan maitotilalla asianmukaisiin suojavarusteisiin.

EU:n maatalousministerit Suomessa
SUOMESSA SYYSKUUN LOPULLA

vierailleet EU-maiden maatalousministerit
tutustuivat Harjulan maitotilalla Vihdissä muun
muassa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin,
ilmastonmuutos- ja ympäristöasioihin, maatalouden digitalisaatioon sekä maatilayrityksen
talouteen ja riskienhallintaan.
Valmisteilla olevan EU-maatalouspolitiikan
uudistuksen lopputulos on ratkaiseva maataloutemme tulevaisuuden kannalta. MTK:n
puheenjohtaja Juha Marttila totesi EU-ministereille, että maataloutta on voitava harjoittaa
kaikkialla EU:ssa. Suomalaiset maanviljelijät ja
metsänomistajat haluavat olla eturintamassa
sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen
sopeutumisessa.
Suomella on paljon annettavaa siinä, miten
olemme hoitaneet eläinten hyvinvointia ja terveydenhuoltoa sekä ruokaturvallisuutta.

– Olemme kitkeneet salmonellan ja olemme
vähiten antibiootteja tuotantoeläimille käyttäviä maita EU:ssa. Käytämme antibiootteja vain
sairauksien hoidossa, emme ennaltaehkäisevästi, Marttila korosti.
Marttilan mukaan viljelijämme ovat sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään ruuan turvallisuutta. Ruuan tuottaminen
kannattavasti on kuitenkin mahdotonta, jos
EU-markkinoille tuodaan tuotteita, joita velvoitteemme eivät koske.
Marttila nosti esiin metsien merkityksen
Suomelle. Vieraat saivat kuulla, että metsiemme
käyttö vaihtelee omistajien omien tavoitteiden
mukaisesti. Joka tapauksessa luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat
suomalaisille metsänomistajille erittäin tärkeitä.

MTK:N, SLC:N JA Suomen Ladun suosittelema sopimusmalli ulkoilureittien perustamiseen
on julkaistu.
Malli on tarkoitettu ulkoilureittien perustajien, ylläpitäjien ja maanomistajien väliseen
asioista sopimiseen, ja se kattaa erilaisten ulkoilureittien perustamista, ylläpitoa ja lakkauttamista koskevat yleisimmät tilanteet.
– Ulkoilureitti perustetaan useimmiten
yksityisoikeudellisella sopimuksella, joka kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Ulkoilureittisopimusta kannattaa tarjota kunnille ensisijaiseksi
työvälineeksi, muistuttaa MTK:n lakimies Leena Kristeri.
Mallia voidaan soveltaa jokamiehenoikeudella tai muutoin käytettävillä, ulkoiluun tarkoitetuilla reiteillä.
– Tämä sopimus sitoo myös kiinteistön myöhempää omistajaa ja haltijaa. Allekirjoittanut
maanomistaja on velvollinen sisällyttämään
tätä koskevan tiedon ja ehdot kiinteistön luovutussopimukseen, Kristeri muistuttaa.
TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI
KUVA KARI SALONEN
LISÄTIETOJA

mtk.fi/sopimusmallit

TEKSTI JUHA RUIPPO
KUVA SAKARI ALASUUTARI

Kohti ilmastokestävää
turvemaiden käyttöä
MTK ON KOONNUT kantapaperin, jossa
on näkemyksiä eloperäisten maiden roolista
EU-lainsäädännössä ja -politiikassa.
Eloperäisten maiden viljely ja turvemaiden
käyttö synnyttävät päästöjä, mutta eloperäisillä
mailla on myös merkittävä rooli ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa niiden huomattavan vedensidontakyvyn takia.
Ruokaturvan varmistaminen tulevaisuudessa
vaatii sopeutumistoimena myös eloperäisten
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maiden säilyttämistä viljelymaana.
”Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtäävät toimet on perustettava paikallisuuteen ja toimijoiden omiin valintoihin.
Ainoastaan tällä tavoin voidaan varmistaa riittävä kestävän ja terveellisen ruuantuotannon
jatkuvuus myös tulevaisuudessa.”
TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI
LISÄTIETOJA

https://www.mtk.fi/-/kohti-ilmastokestavaaturvemaiden-kayttoa

MTK suosittelee kirjallista sopimista
ulkoilureitistä.

MITÄ KUULUU?

TEKSTI JA KUVA JAMI LAUTTALAMMI

Toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki

Totuutta ja
elämänuskoa

”

Yhdessä
pysymme
pystyssä.

”

M

TK-Keski-Pohjanmaan toimistolla on
normaali, kiireinen päivä. Liiton toiminnanjohtajalle Jouni Jyringille se on yksi
työelämän viimeisistä. Eläkkeelle hän jää
hyvillä mielin. Jo vuonna 1979 MTK:lta paikkansa löytänyt ja vuonna 1986 nykyisessä pestissään
aloittanut agrologi muistelee lämmöllä työntäyteisiä
vuosia.
– Aloitin järjestökonsulenttina heti armeijan jälkeen, siitä lähtien olen tehnyt tätä. Olen kai jäänne
siitä maailmasta, jossa ihminen tekee koko uransa
samaa työtä.
Jyrinki on toiminut pitkään myös Kalajoen kaupunginvaltuustossa, mikä on osaltaan auttanut
etujärjestöasioissa. Työssään hän on koettanut
parhaansa mukaan toteuttaa neuvoa, jonka keskipohjalainen kansanedustaja antoi aikanaan Heikki
Haavistolle: ”Kerro viljelijöille totuutta, mutta anna heille elämänuskoa.”
Kalajoen Rahjan kylässä maatilalla varttunut Jyrinki sai sytykkeen järjestötoimintaan isänsä kautta.
– Isäni oli käynyt MTK:n peruskurssin, jonka ansiosta tuotteiden myynti tilallamme muuttui. Meiltä
lähtivät eläimet osuusteurastamolle ja puut Metsäliitolle, ja traktori ostettiin Hankkijalta. Innostuin
siitä, että viljelijöiden tulotasoa ja yhteiskunnallista
asemaa voidaan parantaa yhteistoiminnan avulla.
Viljelijöiden kaupallinen järjestäytyminen on Jyringin mielestä edelleen tärkeää.
– Haluammeko olla tanskalaisten, ruotsalaisten tai jonkun muun maan omistamien yritysten
renkejä vai pidämmekö omista yrityksistä huolta
käyttämällä ja kehittämällä niitä? Yhdessä pysymme
pystyssä, yksinään me kaadumme.
– Saamme olla ylpeitä omasta järjestöstämme.
Yhtenä isona edistysaskelena näen viljelijöiden sosiaaliturvan ja maaseudun emäntien tasa-arvoisuuden
lisääntymisen. Huikean paljon parempaan suuntaan
on menty.
Elokuussa Jyrinki luovutti MTK-liittojen toiminnanjohtajien vanhimman Oltermanni-sauvan
MTK-Pohjois-Karjalan toiminnanjohtajalle Vilho
Pasaselle.

– MTK on saanut valtavasti aikaiseksi,
sanoo MTK-Keski-Pohjanmaan eläkkeelle
jäänyt toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki. Kuva
on otettu Helsingin Maalaistentalossa.
M T K : N JÄ S E N L E H T I // J O U LU K U U 2019
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VASTUU
JATKAJILLE
Maa- ja metsätilan onnistuneen
sukupolvenvaihdoksen salaisuutena on
huolellinen suunnittelu. Oikea aika ottaa
ensimmäinen askel on juuri nyt.
TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVAT VL-ARKISTO

S

ukupolvenvaihdoksen valmistelussa tärkeintä on
päätöksenteko. Kun nykyisen omistajapolven ajatus
luopua tilanpidosta kypsyy
ja jatkajat ovat valmiita ottamaan vastuun, ollaan jo päästy aimo
askel eteenpäin.
Avainasemassa sukupolvenvaihdoksessa on hyvä suunnittelu, jota
voidaan helpottaa pilkkomalla sitä pienempiin osiin. Suunnitteluun on syytä
varata aikaa jopa muutama vuosi, sillä
kiireessä toteutettuna vaihdoksesta
voi tulla hallitsematon niin luopujalle
kuin jatkajallekin.
Sukupolvenvaihdos on mahdollista
toteuttaa lahjana, kauppana tai lahjanluonteisena kauppana.
Maa- ja metsätila voidaan siirtää
eteenpäin myös perintönä, mutta silloin helposti menetetään nuoren yrittäjän into jatkaa tilanpitoa.

Kevennystä lahjaveroon
Lahjoitettaessa maatila luovutetaan
vastikkeettomasti jatkajalle. Jatkaja
maksaa saamastaan lahjasta lahjaveron, jonka suuruus määräytyy sukulaisuussuhteen läheisyyden ja maa- ja
metsätilan arvon perusteella.
Käyvän arvon määrittelyssä käytetään
yleensä joko ammattilaisen tekemää
tila-arviota tai verottajan ohjetta Omaisuuden arvostaminen lahja- ja perintöverotuksessa.
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– Aloittamisessa ei kannata vitkastella,
sanoo MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.
Häneltä saa neuvoja verottajan ennakkoratkaisun hakemiseen.

Kun tila siirtyy eteenpäin hyvin suunnitellun sukupolvenvaihdoksen kautta,
päästään hyödyntämään nuorten jatkajien into ja kehittämishalu.

– Mikäli kyseessä on maa- ja metsätila, tehokkain tapa keventää lahjaveroa sukupolvenvaihdoksen yhteydessä
on jatkaa tilanpitoa ehyenä maa- ja
metsätilana, muistuttaa MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.
Maatilan statuksen saaminen edellyttää sitä, että tilalla on tukikelpoista
peltoa viljelyssä.
– Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksessä on 3,7 hehtaaria peltoa

katsottu riittäväksi, mutta Verohallinto on ilmoittanut, että kaksikin hehtaaria riittää huojennuksen saamiseen,
Sipilä kertoo.
Verohuojennuksen saamisen ehtona
on myös se, että jatkaja viljelee tilaa
itse vähintään viisi seuraavaa vuotta.

Ennakkoratkaisu verottajalta
Sukupolvenvaihdostilanteissa kannattaa ehdottomasti hakea ennakkorat-

kaisu verottajalta. Ennakkoratkaisulla
varmistetaan se, että huojennuksen
edellytykset varmasti täyttyvät. Ennakkoratkaisu sitoo verottajaa.
Sipilä suosittelee käyttämään hakemisessa ammattiapua, jotta vältytään
sudenkuopilta ja kaikki olennaiset
asiat tulevat varmasti otetuksi huomioon.
– Minuun voi olla yhteydessä, annan
mielelläni neuvoja ennakkoratkaisun

”

Koko perhe
kannattaa
ottaa mukaan
neuvonpitoon.

”

hakemiseen. Sudenkuopat lupaan estää, pikku töyssytkin ratkaistaan, lupaa
Sipilä.
Lahjan antajalla on mahdollisuus
pidättää itsellään hallintaoikeus tilaan
joko määräajaksi tai pysyvästi. Tällöin

tilan tuotto kuuluu lahjanantajalle.
Verojohtaja Timo Sipilä suhtautuu
hallintaoikeuden pidättämiseen suurin
varauksin.
– Hallintaoikeuden pidättäminen
saattaa estää yrittäjän sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisen.
Ja kyllä seuraavan sukupolven sitouttaminen tilanpitoon voi olla vaikeaa,
jos he eivät voi käyttää omaisuuttaan.
Riidat hankaloittavat päätöksentekoa
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HYVÄ ME

NÄIN ONNISTUT SPV:SSA

1

Varaa maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun aikaa jopa viisi vuotta.

2
3

Hae Verohallinnolta ennakkoratkaisu
lahjaverotuksesta.

Kun ennakkoratkaisu on lainvoimainen, tee lahjoitus. Jatkajan muistettava
tehdä lahjaveroilmoitus ja vedottava ennakkoratkaisuun ja vaadittava yrittäjän sukupolvenvaihdoshuojennus.

4

Jos suunnittelet sukupolvenvaihdosta
lähivuosina, oikea hetki ryhtyä toimeen
on nyt. MTK haluaa tässäkin olla jäsenensä
tukena ja apuna.

ja voivat pahimmillaan jopa tuhota aikaisempien sukupolvien työn.

Kauppana vai lahjana?
Jos sukupolvenvaihdos on suunniteltu
tehtäväksi kauppana, erityisen suuri
merkitys on sillä, millaiseksi kauppahinta asettuu. Hinnassa tulee ottaa
huomioon se, minkä verran jatkaja
pystyy maksamaan tilasta ja paljonko
luopuja tarvitsee varallisuutta.
Tyypillisesti sukupolvenvaihdos
maa- ja metsätilalla tehdään nykyään
jonkinlaisena lahjanluonteisena kauppana.
Lahjanluonteisesta kaupasta on kyse
silloin, kun omaisuus myydään alhaisemmalla hinnalla kuin sen käypä
arvo on. Jos kauppahinta on enintään
75 prosenttia omaisuuden käyvästä
arvosta, kyseessä on lahjanluonteinen
kauppa ja siitä voi joutua maksamaan
lahjaveroa.
Tämä ei aina ole verosuunnittelun
kannalta optimaalisin tapa, mutta
käytännössä jotakin kauppahintaa
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joudutaan usein ottamaan sekä omien
velvoitteiden hoitamiseksi että sisarusten perintöosuuksien kattamiseksi.
– Metsään kohdistuva kauppahinnan
osuus lisää tietysti metsävähennystä,
mutta monesti verosuunnittelussa pyritään siihen, että jatkaja saisi oman
perintöosuutensa mahdollisimman
pitkälti sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, Timo Sipilä sanoo.

Muutoksessa mukana
Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen
suunnittelu alkaa yhdessä pohtimisesta. Toiveet tilanpidon jatkamisesta
on syytä kertoa ja jakaa koko perheen
kesken. Muilta sukupolvenvaihdoksen
tehneiltä voi saada hyvää vertaistukea.
Vaikka sukupolvenvaihdoksen suunnittelu voi alkuun tuntua epämiellyttävältä urakalta, sitä ei pidä lykätä.
Usein huolena ovat veroseuraamukset,
mutta niitä on turha pelätä liikaa.
– Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen aika on juuri nyt, ja hankkeen voi
aloittaa vaikka soittamalla minulle

MTK:hon. Voimme yhdessä kartoittaa järkevät vaihtoehdot, joita lähteä
toteuttamaan. Tässäkin haluamme
kulkea yhdessä jäsenen kanssa, muistuttaa Sipilä.

NEUVOJA
PUHELIMITSE
Timo Sipilä, MTK:n verojohtaja,
puhelin 040 505 9179
MTK:n veropuhelin palvelee
maanantaisin klo 9–12:
Jäsenelle 0600 17999
•(hinta
1,18 e/min)
Ei jäsenelle 0600 17222
•(hinta
2,21 e/min)

LAATUA METSÄTÖIHIN HANKKIJALTA!
VAIHTOTARJOUS:

Teränhoitosarja JR504981676

Hyvitämme toimintakuntoisesta
sahastasi 100,- Maksat vain 459,-

KAUPAN PÄÄLLE!

MOOTTORISAHA
JONSERED CS 2250S

MOOTTORISAHA
JONSERED CS 2252

Teho-painosuhde soveltuu suurten
puiden kaatoon ja vaativaan karsintaan.
Moottori 50,2 cm3, teho 2,4 kW.
Paino 5,1 kg. Terälevy 13”.

NORM. 659,-

559,-

TURVAHOUSUT JONSERED STRETCH

229,NORM. 299,-

Viiltosuojalliset (luokka 1 / 20 m/s) turvahousut nelisuuntaista stretch-materiaalia.
Rasitukselle altistuvat kohdat ovat vahvistettu.
Olkaimet mukana. Huomioväri.

HINNAT VOIMASSA 31.12.2019 SAAKKA.
TUOTTEET SAATAVILLA MYÖS VERKKOKAUPASTA

599,-

Teränhoitosarja JR504981676

KAUPAN PÄÄLLE!

MOOTTORISAHA
JONSERED CS 2253WH

799,NORM. 845,-

Erinomainen tehokkuus ja teho-painosuhde
soveltuvat hyvin suurten puiden kaatoon
ja vaativaan karsintaan. Moottori 50,1 cm3,
teho 2,5 kW. Paino 5 kg. Terälevy 13”.

Erittäin tehokas ammattisaha, jonka kaasutin- ja
kahvalämmitys lisää työskentelymukavuutta
ja toimintavarmuutta. Moottori 50,1 cm3,
teho 2,8 kW. Paino 5,2 kg. Terälevy 15”.

TURVAPUSERO JONSERED STRETCH

TURVAKÄSINEET JONSERED CE

199,-

1590

NORM. 259,-

NORM. 29,90

Nelisuuntaista stretch-materiaalia.
Suurelle rasitukselle altistuvat kohdat ovat
vahvistettu. Käsivarret ovat muotoonommellut.
Huomioväri. Tarrakiinnitys hihojen alaosassa.

Viiltosuojalliset sormikkaat vedenpitävästä
pukinnahasta ja vettähylkivästä
polyamidista.

hankkija.fi

TÄTÄ PÄIVÄÄ

TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI KUVAT ANNA LEHTINEN, MARKKU PELTOLA, JAMI LAUTTALAMMI JA JAANA KANKAANPÄÄ

VILJELIJÄT TURVAAVAT
LAJIEN RIKKAUTTA

Laitumet ovat aina olleet olennainen
osa kulttuurimaisemaa ja elinvoimaista
maaseutua. Luonnonlaitumista on
kuitenkin enää murusia jäljellä.
12 mainio M T K : N JÄ S E N L E H T I // J O U LU K U U 2019

I

hmisen ja luonnon vuorovaikutuksella luonnon muokkaamisessa on pitkät perinteet. Kuluvana
vuonna luonnon monimuotoisuusasiat ovat herättäneet EU:ssa
ja Suomessa paljon keskustelua.
Nautojen määrä vähenee Suomessa.
Samalla tiedämme, että nautatalouden
jatkuvuus on kohtalonkysymys maatalousalueiden luonnon monimuotoisuudelle.
EU sitoutuu vahvasti YK:n biodiversiteettisopimuksen toteuttamiseen. Myös
Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu
halu torjua luonnon monimuotoisuuden hupenemista. Luonnonhoidon ja
suojelun tukitasot ja sitoumukset pyritään pitämään johdonmukaisina koko
ohjelmakauden ajan.

Monimuotoisuuden hyväksi
Laidunnus hyödyttää lukuisia eri eliöryhmiä, kuten kasveja, jäkäliä, sieniä,
lintuja, perhosia, kovakuoriaisia ja mesipistiäisiä. Esimerkiksi Suomessa uhanalainen pikkuapolloperhonen on selviytynyt luonnonlaidunnuksen ansiosta.
Laiduntamisen kautta myös maisemat
avautuvat.
– Suomalainen yhteiskunta ja sen
mukana myös suomalainen maatalous
on muuttunut rakennemuutoksessa.
Luonnon monimuotoisuus heikentyi.
Varsinaisen ruuantuotannon lisäksi viljelijät hoitavat nykyään aktiivisesti perinnebiotooppeja turvatakseen luonnon
monimuotoisuutta, kuvailee MTK:n
ympäristöjohtaja Liisa Pietola.
Hyvin toteutettuna laidunnus edistää
myös eläinten hyvinvointia. Ulkoilma on
eläimille luonnollista. Ohikulkijoille on
ilo seurata eläimiä, jotka syövät ja pötköttelevät laitumella omaan tahtiinsa.

Tehokasta laidunnusta

Luonnon monimuotoisuuden
kannalta naudat ovat usein
parhaita laiduntajia.

Kun suurikokoiset kasvilajit ja niiden
kasvillisuuden biomassa vähenevät, lajien yhteismäärä kasvaa. Kasveille parasta
on jopa voimakas mutta hyönteisille
vain kohtalainen laidunnus. Voimakkuudeltaan vaihteleva laidunnus on kokonaisuuden kannalta parasta.
Laiduneläinten välillä on eroja. Naudat repivät syödessään kasvillisuutta
karkeammin kuin lampaat. Siksi ne ovat
usein luonnon monimuotoisuuden kannalta parhaita laiduntajia.
Lampaat puolestaan syövät enemmän
puiden ja pensaiden lehtiä ja ovat siksi
oiva apu umpeenkasvaneilla, kunnostettavilla luonnonlaitumilla. Hevosten
laidunnus muistuttaa nautoja, mutta ne
ovat ruokansa suhteen valikoivampia.
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TÄTÄ PÄIVÄÄ
Kasvavat eläimet tarvitsevat hyvää laidunta. Polut ja juomapaikat on mietittävä tarkkaan, samoin se, miten erilaiset
hoitotoimenpiteet ovat toteutettavissa
laitumella.

”

Fosforin kuormitus
niittonurmilla on
matalampi kuin
on luultu.

”

Laidunten hyödyntäminen automaattilypsyyn edellyttää sitä, että peltologistiikka toimii hyvin ja tuottokyky saadaan
turvattua.
– Monelle laiduntamista harjoittavalle viljelijälle ongelmia ovat tuottaneet
pirstaloituneet lohkot, tiet ja liikenne.
Sopivat laidunlohkot olisi löydyttävä
talouskeskuksen läheltä. Esimerkiksi
laidunnussopimukset, lohkovaihto ja
tilusjärjestelyt naapurien kanssa voivat
auttaa tässä, Pietola kertoo.
Muita laidunnuksen haasteita ovat
muun muassa rehun vaihteleva määrä ja
laatu kasvukauden aikana, lämpöstressi,

Kotimaiselle niittylihalle tarvittaisiin vahvempi markkinointibrändi.
hyönteiset, loiset, aitauskustannukset ja
petovahingot.

Nurmi sitoo hiiltä
Märehtijöihin liittyviä globaaleja ongelmia ei voi yleistää suomalaiseen tuotantoon. Suomen pohjoisen sijainnin ja
runsaiden vesivarojen vuoksi nurmeen
perustuva lihan- ja maidontuotanto

Anne Lehtinen

Hyvin toteutettuna laidunnus myös edistää eläinten hyvinvointia.
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soveltuu tänne hyvin. – Naudanlihan ja
maidon tuotannosta syntyy kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä, mutta niiden
vähentämiseksi ja nurmien hiilensidonnan tehostamiseksi on tiloillamme tehty
ja tullaan tekemään paljon töitä, Liisa
Pietola toteaa.
Märehtijöille rehuksi viljeltävät nurmet ja laidunmaat tarjoavat monia

JaKankaanpää

Markku Peltola

ympäristöhyötyjä. Monivuotiset nurmet
ja laitumet sitovat ilmakehästä hiiltä
maaperään, pienentävät ravinteiden
huuhtoutumisriskiä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta.
– Märehtijöiden pötsi on meille tärkeä
proteiinintuottaja. Pitkien etäisyyksien
vuoksi Suomessa on oltava paikallista
rehua. Kansainvälisen ilmastopaneelin
IPCC:n Land-raportti tunnusti, että
eläinproteiinilla on sijansa ruuantuotannossa jo siksi, että kaikki alueet
maailmassa eivät yksinkertaisesti sovellu
proteiinikasvien tuotantoon, Pietola
kertoo.
– Viljelykierto nurmia hyödyntämällä
on tärkeää päästöjen vähentämiseksi,
koska tällöin meidän ei tarvitse muokata
maata niin paljon. Nurmi kasvaa oloissamme hyvin valtaosan vuodesta.

PERINNEBIOTOOPPIEN
TILANNE TUKALA

eli erilai• Perinnebiotoopit
set kedot, niityt, hakamaat

ja metsälaitumet ovat tärkeä
osa Suomen luonnon monimuotoisuutta.
laidunnukseen liit• Kaikki
tyvät perinnebiotoopit ovat
uhanalaisia. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan niiden pinta-ala on vähentynyt yli 90
prosenttia 1960-luvun tilanteeseen verrattuna.
joissa niitto- ja lai• Alueilla,
dunkäyttö on loppunut, luon-

Pieniä biokaasulaitoksia
Suomessa nautakarjatalouden ravinnekierto on perusteiltaan terve. Eläinmäärä peltoalaa kohden ei ole liian korkea,
eikä ylilaidunnus ole ongelma.
Märehtijöiden lannan käyttö kasvinravinteiden lähteenä mahdollistaa kiertotalouden periaatteiden laajamittaisen
noudattamisen maataloudessa. Nykyteknologian avulla lanta voidaan sijoittaa
suoraan kasvustoon maanpinnan alle.
Luken viimeisimmissä tutkimuksissa kokonaisfosforin kuormitus niittonurmilla
on huomattavasti matalampi kuin aiemmin on luultu.
– Koska nurmi kasvaa meillä niin
hyvin ja parantaa maan rakennetta ja
kasvukuntoa, myös Etelä-Suomessa olisi
tärkeää kasvattaa nurmia. Mutta koska
eteläisessä Suomessa meillä ei ole niin
paljon nurmea hyödyntäviä eläimiä,
viljelijöiden on löydettävä muita keinoja
nurmen hyödyntämiseksi. Tarvitsisimme
pienen mittakaavan biokaasulaitoksia,
jotka käyttäisivät nurmibiomassaa, Pietola sanoo.
Uudessa hallitusohjelmassa on esillä
erityyppisiä tukielementtejä biokaasutuotannon lisäämiseksi. – Pienille yksiköille ei ole helppoa löytää taloudellista
kannattavuutta, mutta töitä tämän
eteen jatketaan.

Kuluttajan valinnat
Maatalouden ilmastovaikutuksia ei voi
eikä kannata siirtää Suomen ulkopuolelle. Kannattava alkutuotanto luo edellytykset kotimaisen vastuullisen ruuantuotannon edistämiseksi.
Laidunnuksen hiipuessa myös osaavan
työvoiman määrä on laskenut. Tarvitaan
lisää kannustimia, jotta laiduntamiseen

non monimuotoisuus on
vähentynyt ja umpeenkasvu
lisääntynyt. Ilman laidunnusta
lajirikkaat alueet metsittyvät
ja luontoarvot menetetään.

– Lohkovaihto ja tilusjärjestelyt voivat
auttaa sopivien laidunlohkojen löytymisessä, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja
Liisa Pietola.
saadaan uusia yrittäjiä ja uusia osaajia.
Kuluttajan valinnat vaikuttavat tähän.
Jos viljelijä kokee edistämänsä asian hyväksyttävänä ja arvokkaana, se motivoi
työhön.
– Laitumien elvyttämiseksi tarvittaisiin
tukitoimien lisäksi monenlaista liiketoimintaa luonnonlaitumien ympärille.
Puhdas ruoka ja eettinen tuotanto ovat
vahvuuksiamme, mutta tämä tulisi näkyä myös markkinoissa. Esimerkiksi niittylihalle ja myös kotimaiselle nurmiin
perustuvalle lihalle ja maidolle tarvittaisiin vahvempi brändi, Pietola sanoo.

perinnebiotooppeja
• Monia
hoidetaan maatalouden ympäristösopimusten tukemana. Tarvitaan kuitenkin lisää
kohdentamista, jotta arvokkaat kohteet saadaan hoidon
piiriin. Luonnon monimuotoisuuden ylläpito vaatii kannusteita koko yhteiskunnalta.

Yhteistä viestintää

Ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu, vastuullinen kokonaisuus.

S

uomalaiset viljelijät haluavat tehdä
merkityksellisiä ilmastotekoja, ja
valitsemalla suomalaista ruokaa
kuluttaja tukee tätä ilmastotyötä.
Kuitenkin viime aikoina ilmastouutisointi
on ollut sekavaa ja maatalous monesti esillä
syntipukkina ja päästölähteenä.
Viestintäyhteistyöllään MTK, ProAgria
ja SLC haluavat laajentaa keskustelun
näkökulmia. Ilmastokysymyksiin kootaan
konkreettista, tutkimustietoon perustuvaa
viestintäaineistoa, jota koko elintarviketoimiala voi hyödyntää.

Yhteistyön avulla koordinoidaan selkeitä
ja hyvin ajoitettuja mediaviestejä yhteisen
viestintäsuunnitelman mukaisesti. Keskustelua aktivoidaan sekä alan sisäisesti että
muun yhteiskunnan suuntaan, ja viestejä
käydään läpi myös teollisuuden kanssa.
MTK:n luottamushenkilöitä ja jäseniä
toivotaan osallistumaan keskusteluun yhteisiin ydinviesteihin nojaten. Tuodaan esiin
positiivisia näkökulmia, uutta ajattelua ja
mahdollisuuksia. Osoitetaan yhdessä, että
ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu
kokonaisuus.
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JOUSTOA METSÄNHOITOKULUIHIN
Metsänhoitoyhdistykset
tarjoavat jäsenilleen ja
asiakkailleen rahoitusta
metsänhoitopalveluihin
uudella Mhy
Metsätilillä.
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M

hy Metsätili on Osuuspankin tarjoama tililuotto, jonka avulla
metsänomistaja saa
joustoa metsänhoidon
maksuihin maksamalla
ne itselleen sopivissa erissä.
Metsänhoitotilin avulla metsänomistaja pystyy maksamaan kaikki metsänhoitoyhdistykseltä ostamansa hoitotoi-

menpiteet kätevästi erissä. Hoitotoimenpiteiden teettäminen ei ole kiinni omista
säästöistä, vaan pienellä kuukausierällä
pystyy jakamaan maksunsa halutessaan
jopa usealle vuodelle.
– Jos esimerkiksi puukaupparahoja, Kemera-tukia tai muita tuloja on
tiedossa mutta ei vielä käytettävissä,
metsänhoitotöitä ei sen vuoksi tarvitse
lykätä. Työt voi teettää juuri silloin,

Kari Lindholm

Esimerkiksi tuhkalannoitus
on usein hyvin kannattava
metsänhoitoinvestointi.

Metsätyöt kannattaa
tehdä silloin, kun se on
kustannustehokkainta.

”

Tili soveltuu kaikille
henkilöasiakkaille.

”

euroa. Tilin korko on OP-prime +
5,95 %, ja rahoituksen korot ovat verovähennyskelpoisia.
Aloite rahoituspalvelun tuottamiseksi
tuli Osuuspankin suunnalta, ja metsänhoitoyhdistyksissä se herätti heti mielenkiintoa.
– Mhy Metsätili on otettu käyttöön
metsänhoitoyhdistyksissä vaiheittain.
Keväällä sitä testattiin Keski-Pohjan-

maalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa,
ja lokakuun alusta lähtien se on kuulunut kaikkien metsänhoitoyhdistysten
palveluvalikoimaan, kertoo Tiainen.

Tärkeä lisäpalvelu

Johannes Tervo

kun ne on kustannustehokkainta toteuttaa, kertoo Metsänhoitoyhdistysten
Palvelu MHYP Oy:n toimitusjohtaja
Jouni Tiainen.

Jopa 20 000 euroa
Isojakin pääomia vaativat hoitoinvestoinnit kuten metsälannoituksen, kunnostusojituksen tai metsätien rakentamisen voi nyt rahoittaa Mhy Metsätilin
kautta.
Tili soveltuu käytännössä kaikille
henkilöasiakkaille. Tiliä avattaessa tehdään luottopäätös, eli hakijan on oltava
työelämässä tai eläkkeellä ja hoitanut
raha-asiansa hyvin.
Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat osaavat opastaa metsätilin
hakemisessa tai voivat tarvittaessa tehdä
hakemuksen metsänomistajan puolesta.
Tiliasiakkaan ei tarvitse olla OP:n asiakas. Rahoitusta voi saada 2 500–20 000

– Metsänhoitotyöt voi nyt rahoittaa Mhy
Metsätilillä, kertoo MHYP:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen.

Mhy Pohjois-Savon metsäasiantuntija
Asko Toivola on ollut mukana Mhy
Metsätilin pilottihankkeessa viime maaliskuusta lähtien.
– Olen tarjonnut metsänomistajalle
Mhy Metsätiliä rahoitusvaihtoehdoksi
sellaisissa tilanteissa, jossa on tiedossa
kuluja esimerkiksi taimikonhoitotöistä
mutta ei näköpiirissä puunmyyntituloja.
Kerron, että koko summaa ei tarvitse
maksaa kerralla vaan että rahoitusta on
tarjolla.
– Vastaanotto metsänomistajien keskuudessa on ollut positiivinen. Tarvetta
tilille on toistaiseksi ollut yllättävän
vähän, koska aika moni on jättänyt hakkuutuloista pesämunaa taimikonhoitoa
ja muita kuluja varten. Mutta on näitä
sopimuksia useampia tässä puolen vuoden aikana tehty.
Toivolan mielestä Metsätili on tärkeä
lisä yhdistysten kokonaispalveluvalikoimaan osa metsänomistajan edunvalvontaa.
– Korkotasokin on hyvä, joten hyvä
tuote tämä on. Ja edistäähän tämä myös
taimikonhoitorästien hoitamista.
LISÄTIETOJA JA KUUKAUSIERÄLASKURI

https://www.mhy.fi/metsanhoito/metsanhoidon-tuet/
metsatili
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UUDET TUULET
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VAHVAA
EDUNVALVONTAA
Jarno Mela

Agronomiliitosta MTK-tehtäviin palannut Jyrki Wallin
perehtyy tehtäväänsä
joulukuun ajan ja aloittaa
toiminnanjohtajana vuoden
2020 alussa.

18 mainio M T K : N JÄ S E N L E H T I // J O U LU K U U 2019

MTK:n uusi
toiminnanjohtaja
Jyrki Wallin haluaa
olla hyvä kuuntelija.
TK:n uusi toiminnanjohtaja, MMM, agronomi Jyrki Wallin
opiskeli pääaineenaan
maatalousteknologiaa.
Valmistumisen jälkeen
hänen työuransa alkoi Varsinais-Suomen tuottajaliiton järjestöagronomina,
vaikka hän oli haaveillut pääsevänsä
kehittämään maailman parhaita traktoreita.
Sitten nuoren miehen tie veikin jo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoon. Wallin oli MTK:ssa vuoden verran
puutarha-asiamiehenä.
– Silloin opin edunvalvonnasta sen
verran, että pitää olla hyvät suhteet puolustusministeriin, jos haluaa tillille tukea, Wallin naurahtaa muistolleen.

tässä välissä peräti 16 vuotta Agronomiliiton toiminnanjohtajana viihtynyt
Wallin.
MTK:n viimeaikainen toiminta näyttää
paluumuuttajasta vaikuttavalta.
– Periaatepaperit
kuten tulevaisuusasiakirja ovat hyviä,
mikään ei särähdä
korvaan. Kyllä MTK
rokkaa edelleen, Wallin innostuu.
– Kaikissa järjestöissä on haasteensa,
mutta kun yhteistyö
pelittää, niin onhan
se palkitsevaa olla
osallisena. Ulospäin järjestö on vahva
edunvalvoja ja esimerkillinen vaikuttaja.
Tekeminen perustuu vahvaan tietopohjaan, ja niin sen pitää ollakin.
– Jäsenmaksunsa maksaneilla on
oikeus sanoa, mitä tehdään, mutta päätökset perustuvat demokratiaan. Siihen
kuuluu olennaisesti myös se, että joku
on aina jossakin tyytymätön. Se on pysyvä olotila, jota pitää vain sietää ja jota
pitää käyttää hyväksi kehittämistyössä.

Taustalla vahva tietopohja

Jokaisella on oma roolinsa

Uudenmaan tuottajaliiton toiminnanjohtajana Jyrki Wallin oli kaksi ja puoli
vuotta ja MTK:n järjestöryhmän vetäjänä
kuusi vuotta.
– Vuonna 2004 Jyrki lähti MTK:sta
mutta MTK ei lähtenyt Jyrkistä, kiteyttää

Wallin odottaa innolla, että pääsee
kunnolla perehtymään järjestöön, niin
Keskusliiton toimihenkilöihin kuin erityisesti järjestökentän toimijoihin ympäri
maata.
– Kuunteleminen on tässä vaiheessa

M

”

tärkeintä. Haluan hyödyntää sen hetken,
kun silmäni ovat vielä auki havaitsemaan mahdollisia kehittämiskohteita.
Wallin pitää tärkeänä sitä, että jäsenille tarjotaan mahdollisuus aktiivisesti
osallistua järjestötoimintaan. – Ihminen
arvostaa sellaista,
missä saa olla itse
mukana. Passiivisesta
jäsensuhteesta ei tyytyväisyys kasva.
– Itse arvostan
valtavasti sitä, että
kunta- ja yhdistystasolla aktiiviset jäsenet jaksavat tehdä
vaikuttamis- ja järjestötyötä. Jokaisella
on kokonaisuudessa oma paikkansa.
Keskusliitosta on vaikea mennä vaikuttamaan kuntatasolle ja päinvastoin. Pohjimmiltaan tämä on yhteinen yhdistys,
se pitää muistaa.

Erityisesti
kyntäminen
on loistavaa
puuhaa!

”

Juuret maatilalla

Anne Rauhamäki

Wallinilla on ”viikkiläinen perhe”;
Päivi-vaimonsa kanssa he tapasivat jo
opiskeluaikana. Pojat ovat nyt 24-, 22- ja
14-vuotiaat, vanhimmat opiskelevat jo
maailmalla.
Jyrki Wallinin juuret ovat maaseudulla, hänen vanhempansa pitävät vieläkin
maatilaa Varsinais-Suomen Kalannissa.
Wallinin lapsuuteen ei juuri kuulunut
harrastuksiin kuskaamista. Sitä piti tehdä, mitä tilalla oli, eli aika kului maatilan töissä ja mopoja rassaillessa.
Nyttemmin hänen harrastuksensa
ovat olleet aika perhekeskeisiä. Poikia
on kuljetettu, kannustettu ja kuskattu
harrastuksiin, joita on riittänyt erityisesti
urheilun saralla.
Jyrkin oma mieli lepää maalla. Hän
kertoo saaneensa parhaat ajatuksensa
vuosien varrella traktorissa istuessaan.
– Erityisesti kyntäminen on loistavaa
puuhaa!
Wallin puuhailisi mielellään enemmänkin koneiden ja teknologian parissa.
– Harmittaa aina viedä auto huoltoon
kun itsekin osaisi, mutta ei vain millään
ehdi kaikkea.
MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi (oik.)
jää täysin palvelleena eläkkeelle vuodenvaihteessa. Vallanvaihto seuraajan kanssa
sujuu sutjakasti.
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MAASEUTU ELÄÄ
SOMESSA
Monet maaseudun toimijat ovat perustaneet somekanavia, joiden kautta
he esittelevät ansiokkaasti maaseudun arkea, ajattelua ja yritystoimintaa.
TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN JA ANNE RAUHAMÄKI

Tiia Nyholm

Keisalan tilalla Alavuden Töysässä on Facebookissa viitisen tuhatta seuraajaa ja tuhansia myös Instagramissa. Tilan somepäivityksistä vastaa Anna Länsisalmi, joka esiintyy kuvissa usein myös itse.
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Kunniaa kotimaiselle ruuantuotannolle
– Parhaiten toimivat informatiiviset päivitykset sekä videot, kertoo Keisalan maitotilan somevastaava Anna Länsisalmi.

A

nna Länsisalmi muutti Helsingistä
töihin Etelä-Pohjanmaalle Keisalan
tilalle. Opiskeluiden päätyttyä hänen
piti valita kahden polun väliltä, ja
”lehmähommat voittivat”.
Maatila on hänen poikaystävänsä vanhempien sekä isoveljen maatalousyhtymä. Lehmiä
on noin 150 ja melkein saman verran nuorkarjaa. Annan työtehtäviin kuuluu lehmien ja
nuorempien vasikoiden hoitaminen, lypsylle
ajaminen, lääkinnät, siemennykset ja yleinen
tarkkailu.
Täysipäiväisen työn ohella Anna pyörittää tilan somekanavia eli Facebookia ja Instagramia.
– Tykkään ottaa vastuuta ja saan nykyisessä
tehtävässäni päättää todella monesta asiasta,
mikä tuntuu hyvältä.
Tilan somekanavat Anna perusti, kun lehmäkuvia oli vuosien varrella kertynyt valtavasti
eikä hän halunnut täyttää niillä omia sometilejään.
– Tein opinnäytetyöni Keisalan tilan ja maidontuotannon tunnettuuden kasvattamisesta.
Sen kautta perustin tilalle Facebook- ja Instagram-tilit.
Seuraajia tileillä on yhteensä noin 8 000,
mikä on Suomen mittakaavassa paljon. Tulevaisuudessa Anna haluaa avata myös YouTube-tilin helpottamaan videoiden jakoa. Videot ja
kuvat toimivat, erityisesti sellaiset missä Anna
itse on mukana.
Söpöt vasikkakuvat keräävät eniten tykkäyksiä, mutta niiden vastapainoksi Annan tavaramerkkinä ovat pitkät tekstipäivitykset.
– Sanotaan, että someen eivät sovi pitkät
tekstit, mutta aika nopeasti huomasin, että
kyllä ne toimivat. Koko idea somettamiseen
lähti siitä, että halusin tuoda esiin maatalouden
arkea ja sitä, miten hyvin eläimiä hoidetaan.
Eniten myönteistä palautetta tuovat informatiiviset tekstit sekä videot.

”

maksi osaksi hyvin positiivista ja tsemppaavaa.
Välillä voi tulla tuotantovastaisia kommentteja,
mutta niihin hän vastaa rauhallisesti ja asiallisesti. – Monet provosoituvat negatiivisista tai
alaa kyseenalaistavista kommenteista, mutta
minusta on tärkeää pystyä kuulemaan eri mielipiteitä. Yleensä saadaan aikaan hyvä keskustelu, kun itse on rauhallinen ja asiallinen.
Keisalan tilan somekanavat ovat Annalle
harrastuksen ja työn välimuoto. Palaute saa
jaksamaan ja auttaa kehittymään.
Parhaat palautteet ovat Annan mielestä sellaisia, joissa kuluttajat sanovat, että kaupassa
pitääkin ensi kerralla katsoa tarkemmin, että
koriin tulee kotimaisia tuotteita.

MUISTA SOME!
median kanavat
• Sosiaalisen
ovat monille tärkeä osa vapaa-aikaa, mutta yhä useampi
hyödyntää niitä myös työssään.
syksynä myös MTK on
• Tänä
lisännyt somevaikuttamisen resurssejaan. Kuluttajatyössä somekanavia voi käyttää monin
tavoin.

LISÄTIETOJA

www.facebook.com/Keisalantila/
Instagram: keisalantila, @keisalantila

Söpöt vasikkakuvat keräävät
eniten tykkäyksiä.

”

Jokaiseen päivitykseen tulee 30–50 kommenttia. Kaikki kommentit luetaan, ja niihin
vastataan ainakin tykkäämällä. Yksityisviestejäkin tulee, niistä suurin osa on kysymyksiä.
Yhteydenpitoon seuraajien kanssa menee yhtä
paljon aikaa kuin sisältöjen tuottamiseen.
Annan mukaan somemaailma on suurim-
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Leinolan Maito ottaa kantaa Facebookissa
– Sosiaalisessa mediassa ei tehdä päätöksiä, mutta siellä voi vaikuttaa päättäjiin, sanoo
vaalalainen maitotilallinen Tapio Leinonen.

P

Anne Rauhamäki

itkään Tapio Leinonen oli sitä mieltä,
että hän ei mihinkään someen mene.
Reilu kolme vuotta sitten, kun uuden
navetan rakennusprojekti oli aluillaan,
Leinosella oli paljon tiedon tarvetta. Aikaa
kului, kun piti soitella ympäriinsä ja etsiskellä
kustakin asiasta tietävä ihminen.
– Tiesin, että verkossa voi kirjoittaa pari rivin
kysymyksen ja heti joku vastaa. Sinne siis. Aluksi en ollut somen maatalousryhmissä kovin
aktiivinen, mutta vähitellen innostuin. Sitten
perustin tilalleni oman Facebook-sivun.
Aluksi hän seurasi päivityksissään muiden
tilojen esimerkkiä. Leinosesta ei tuntunut kuitenkaan ihan omalta jutulta vain kertoa päivän
tapahtumista tilalla ja laittaa näytille kuvaa
vastasyntyneestä vasikasta. Niinpä päivityshomma vähän jäi.

Leinolan Maito Oy toimii Vaalan Veneheitossa. Tapio Leinonen perusti tilalleen Facebook-sivun, jossa hän käy keskusteluja ja ottaa aktiivisesti kantaa.
– Kun maidon hinta laski alkuvuodesta
2018, kirjoitin Facebook-sivulle oman näkemykseni. Vetosin ihmisiin, että he ostaisivat
kotimaista juustoa, ja perustelin kantani.
Päivitystä jaettiin aika laajasti.
Keväällä 2018 Leinosen navetalla kuoli
useampia lehmiä. Epäiltiin, että rehun
seassa oli ollut metalliromua, todennäköisesti juomatölkkien sirpaleita.
– Otin kuvan kuolleesta lehmästä ja
laitoin aiheesta päivityksen Facebookiin. Appeenteon aikana eli kolmessa
vartissa päivitystä oli jaettu tuhat
kertaa, ja illalla meni jo miljoonan katselukerran raja rikki. Sivun tykkääjämäärä kasvoi samalla noin tuhannella,
Leinonen muistelee.
Päivitys oli huomattu myös perinteisissä tiedotusvälineissä. Toimittajat
soittelivat ja pyytelivät Tapio Leinoselta kommentteja muihinkin maatalousaiheisiin juttuihin.
– Sen jälkeen olen kirjoittanut
tilallisen näkökulmasta monista
asioista, jotka ovat itselleni tärkeitä
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ja jotka ovat itseäni mietityttäneet, Leinonen
kertoo. – Naudanlihan ilmastovaikutuksista
käydyissä keskusteluissa huomasin, että ihmisten mielipiteisiin voi vaikuttaa kohtuullisen
vähällä vaivalla.
Maitotilallisella on ollut jonkin verran keskustelua myös eläinaktivistien kanssa.
– Asiallisissa keskusteluissa tuon esille oman
kantani, asiattomimmat kommentit olen poistanut. Jos omat tiedot eivät riitä, välillä käytän
ulkopuolisia linkkejä tueksi keskusteluun. Aina
pitää miettiä, miten jaksaa vastata, jos sillä ei kuitenkaan tunnu olevan vaikutusta vastapuoleen.
– Seuraan myös sitä, miten päivityksiäni
jaetaan. Se kyllä ärsyttää, jos mielipiteitäni
käytetään minulta kysymättä jonkin puoluepoliittisen agendan ajamiseen, vaikka itse en
haluaisi kyseisen puolueen kanssa olla missään
tekemisissä, Tapio Leinonen puuskahtaa.
Pääosin sosiaalisen median kautta tullut
palaute on kuitenkin ollut positiivista ja rohkaisevaa.
LISÄTIETOJA

www.facebook.com/leinolanmaito/

Suksi luistaa myös somessa
– Vastaan joka ikiseen viestiin, sillä se on mielestäni velvollisuuteni seuraajiani kohtaan, kertoo
hiihtäjä ja metsänomistaja Perttu Hyvärinen.

P

Akseli Muraja

erttu Hyvärinen on A-maajoukkuetason hiihtäjä, metsänomistaja ja
somevaikuttaja. Perttu on aktiivinen
Instagramissa ja Facebookissa, ja seuraajia on yhteensä pian 6 000.
Vuorovaikutus seuraajien kanssa on Pertun
mielestä tärkeää ja iso osa somemaailmaa, ja
hän näkee yhteydenpidon myös velvollisuutenaan. Välillä hän saa myös ihan perinteisiä tekstiviestejä varsinkin hyvän kisan jälkeen.
– Seuraajani tsemppaavat kisakautena ja
ylläpitävät hyvää fiilistä kanavissa, ja onhan
se hauskaa, kun he ovat niin aktiivisia, Perttu
sanoo.
Sosiaalinen media on hänelle luonteva tapa
tuoda esiin omaa arkea, harrastuksia ja työtä eli
hiihtämistä. Somettaminen ei Pertun mielestä
ole harrastus muttei työtäkään vaan jotakin
siltä väliltä. Sisällön tuottamisesta pitää pystyä
vastaamaan itse.
– Some on iso osa urheiluminääni ja sitä
kautta myös oman brändini rakentamista.
Yhteistyö eri yritysten kanssa on osa somevaikuttamista. Yhteistyökumppanuudet
valitaan huolella, sillä niiden takana pitää pystyä seisomaan. Kotimaisuus on lähellä Pertun
sydäntä, ja hän tekeekin yhteistyötä lukuisten
suomalaisyritysten kanssa.
Seuraajat arvostavat aitouden lisäksi myös
laatua. Perttu käyttää ammattivalokuvaajaa,
jotta kuvat ovat tyylikkäitä, mutta sekaan hän
postaa myös itse napsittuja otoksia.
– Kisakautena päivitykseni pyörivät hiihtämisen ympärillä. Myös luonto sekä maa- ja metsätalous ovat hyvin esillä somekanavissani.
Sosiaalisen median suurena haasteena on
erottuminen muista. Kilpailu on kovaa paitsi
ladulla myös somessa. Olemalla oma itsensä
pääsee jo pitkälle.
Kanavien ylläpitoon kuuluu myös tietynlainen vastuu. Nettisisältöjä ei voi poistaa lopullisesti, joten somettamiseen tarvitaan tarkkaa
pelisilmää.
– En koe, että olisin kovin suuri somevaikuttaja, mutta totta kai ymmärrän, että se mitä
julkaisee, vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Tärkeää
on miettiä, mitä postaa ja mihin, Perttu Hyvärinen sanoo.
LISÄTIETOJA

www.facebook.com/PerttuHyvarinen/
Instagram: perttuhyvarinen, @perttuhyvarinen

Riistaveteläinen Perttu Hyvärinen pyrkii
olemaan somekanavissaan mahdollisimman luontevasti oma itsensä.
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TEKSTI JA KUVAT MERJA ELOMAA

MYSSYJÄ MAAILMALLE
Myssyfarmin myssyjen villa on suomalaisilta
luomulammastiloilta, ja puikkoja heiluttavat
pöytyäläiset myssymummot.

M

yssyfarmin tarina alkoi
vuonna 2006 Davosissa. Janne Rauhansuu
halusi samanlaisen
myssyn kuin ystävällään, mutta sellaista ei
saanut mistään. Niinpä hän päätti neuloa myssyn itse.
Viime elokuusta lähtien verkkokauppa
Myssyfarmin päämaja eli showroom,
pakkaamo ja lähettämö ovat toimineet
Haverin kyläkoululla Varsinais-Suomen
Pöytyällä. Koululla kokoontuu myös paikallisten myssymummojen ompeluseura.
Myssymummot heiluttavat puikkoja hienoin tuloksin. Heidän käsistään
myssy saattaa päätyä Ranskaan tai

vaikka Japaniin. Oman verkkokaupan
lisäksi myssyjä myydään myymälöissä
15 eri maassa. Myssyjen brändäyksestä
ja markkinoinnista vastaa Myssyfarmin
emäntä Anna Rauhansuu.
Myssyjen villa on peräisin suomalaisilta luomulammastiloilta. Suomenlampaan villan lanoliini pitää myssyn
pehmeänä, likaa ja vettä hylkivänä ja
hengittävänä. Villa pestään käsin, jotta
hyvät ominaisuudet säilyisivät.
Pirtin Kehräämössä villa kehrätään ja
toimitetaan Myssyfarmille. Lankojen värit vaihtelevat lampaan mukaan valkoi-

sesta tummanruskeaan. Lankoja myös
värjätään itse.

Maailmalle ja takaisin
Sekä Janne että Anna ovat kotoisin Pöytyältä. – Meillä on neljä pientä lasta,
emmekä pystyisi pyörittämään tilaa ja
Myssyfarmia ilman lastenhoitajaa, he
kertovat.
Lukion jälkeen Janne Rauhansuun tie
vei Yläneen Pyhäjärveltä purjelautailukisoihin Australiaa ja Afrikkaa myöten.
Purjelautailusta tuli hänelle ammatti.
Hänen loukkaantumisensa jälkeen

– Kaupungin ja maaseudun välinen vastakkainasettelu on turhaa. Molemmat tarvitsevat toisiaan, sanovat pöytyäläiset yrittäjät
Janne ja Anna Rauhansuu.
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Marraskuussa Pöytyän myssymummot
esiintyivät Myssyfarmin markkinointitapahtumassa Helsingissä.
maailmalla paitsi antoi hänelle hyvän
kielitaidon myös opetti arvostamaan
suomalaista ruuantuotantoa ja viljelijän
ammattia.
Luomuviljelijöiden välinen yhteistyöverkosto toimii hyvin, ja konekalusto on
osittain yhteistä. Myös markkinointia
tehdään yhdessä.
– Toimitamme Myssyfarmilta rypsipuristetta luomulehmien ravinnoksi
eri tiloille, ja samoilta tiloilta saamme
luomurypsiä takaisin puristukseen, Rauhansuu selostaa.

Luomun kysyntä kasvussa
Myssyfarmin villamyssyt valmistetaan
käsityönä suomenlampaan villasta
kehrätystä langasta.
vuonna 2003 Rauhansuun tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos, mutta vasta
viisi vuotta myöhemmin Janne ryhtyi
päätoimiseksi viljelijäksi ja ammattilaisurheilijan ura vaihtui luomuviljelijän
ammattiin.
Jannen isännyyden myötä Rauhansuun tila siirtyi luomuun. Alussa isä
vastusti luomuun siirtymistä, mutta
vuoden jälkeen hän jo totesi: ”Poika, teit
oikean ratkaisun.”
Viljelyssä on vilja-, öljy- ja palkokasveja, muun muassa rypsiä ja hernettä.
Tuotteet jatkojalostetaan itse elintarvikkeiksi ja myydään verkkokaupassa tai
elintarvikekaupoissa.
Tilalla on tarkkaan suunniteltu viljelykierto. Pelloilla viljellään vaihdel-

len 7–8:aa eri kasvia, jotka parantavat
maaperää. Rauhansuulla on myös oma
öljynpuristamo. Oma rypsintuotanto ei
enää riitä, vaan rypsiä hankitaan sopimusviljelijöiltä ympäri Suomea. Tilalla
kylvetään syysrypsiä, koska talvi takaa
puhtaat olosuhteet.

Rohkeutta tuotteistukseen
– Meidän pitäisi rohkeammin tuoda
esiin suomalaista, puhdasta ruuantuotantoa. Omien vahvuuksien ymmärtäminen, tuotteistaminen ja brändäys ovat
lähtökohtia. Olemme usein liian vaatimattomia, Janne Rauhansuu pohtii.
Viisitoista vuotta ammattiurheilijana

”

Toivottavasti
lapset voivat olla
meistä ylpeitä.

”

Suomalaisten luomutuotteiden kysyntä
on kasvussa etenkin Saksassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa.
– Tuotamme hyvää, puhdasta ruokaa,
ja uskon, että arvostus tulee sen kautta.
Toivoisin, että tuottamamme elintarvikkeet tulisivat ensisijaisesti suomalaisten
hyvinvoinnin tueksi. Kaikkea hyvää ei
kannata viedä Suomesta pois, Rauhansuu miettii.
– Maailma on muutoksessa. Toiminnan kautta voi löytää oman tapansa
kehittää työtään, Rauhansuu kannustaa
yrittämään.
Kekseliäisyyttä vaaditaankin, koska viljanviljelytilat ovat pääosin sivutoimisia.
Pelkästä viljelystä ei saa tarpeeksi tuloja.
– Toivottavasti jonakin päivänä lapset
ja lapsenlapset voivat olla ylpeitä tekemästäni työstä. Esimerkkimme kertoo,
että asioita pystyy muuttamaan niin
halutessaan.
LISÄTIETOJA

myssyfarmi.fi

M T K : N JÄ S E N L E H T I // J O U LU K U U 2019

mainio 25

MTK MENOSSA MUKANA

MONIOSAAMISTA JA
YHTEISTYÖTÄ
Jaana Kankaanpää

Työ, sen tekotapa
ja työelämä ovat
murroksessa myös
maaseudulla.
TEKSTI KATI KUULA JA HENRIETTA DAHLMAN

K

iinnostus eri yrittäjämuotoja kohtaan on kasvussa
ja yrittäjyyden rakenne on
muuttunut.
– Yksinyrittäjien määrä
on kasvanut Suomessa
2000-luvulla. Itsensä työllistämisen
sanotaan mullistavan työmarkkinat,
kertoo työvoimapalveluasiantuntija Kati
Kuula MTK:sta.
Kuula työskentelee ProAgrian, Suomen
Kylien, MTK:n, Pellervon taloustutkimuksen ja Coreorient Oy:n Maaseudun
työvoimapulan syyt ja ratkaisut -hankkeessa, jossa kehitetään toimintamalleja
maaseudulla työllistämiseen.
Itsensä työllistäjä on kokoava termi
esimerkiksi yksinyrittäjille, ammatinharjoittajille ja freelancereille.
– Itsensä työllistäjien määrä on kasvussa monella toimialalla myös maaseudulla, Kuula kertoo.
Työn organisointi esimerkiksi ulkoistamalla ja alihankkijoiden kautta on
osaltaan lisännyt itsensä työllistäjien
kysyntää. Nähdään, että tulevaisuudessa elanto hankitaan monista lähteistä
ja monin eri tavoin. Yksinyrittäjyyttä
on tosin ollut aina, jo paljon ennen
1800-luvun teollista vallankumousta ja
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– Maaseudun moniosaajat myös mahdollistavat esimerkiksi monelle ikäihmiselle kotiseudulla asumisen tarjoamalla
palveluita. Yrittäjien kesken töitä jaetaan
tilayhteistyöllä ja ulkoistamalla. Lyhytkestoistakin työtä ja palveluita voidaan
tarjota ja ostaa joustavammin, muistuttaa Kuula.
Yrittäjien välinen yhteistyö ja työnantajaksi ryhdyttäessä yhteistyöllistäminen
ovat keinoja maaseudun työvoimapuolan selättämiseksi. Työn ostamisella
ulkopuolelta työtä voi jakaa toisille yrittäjille ja saada käyttöön osaamista, jota
itsellä ei ole, Kuula muistuttaa.

Yksinyrittäjästä työnantajaksi
– Yhteistyö tuo voimaa, Kati Kuula sanoo.
sen myötä yleistynyttä organisoitunutta
palkkatyötä.

Vipuvartta verkostoista
Maa- ja metsätalousyrittäjyyteen on yhdistetty jo pitkään liitännäiselinkeinoja.
Maatilayritykset keräävät tulonsa usein
eri lähteistä. Yrittäjät tekevät monipuolista yhteistyötä ja ulkoistavat omia töitään. Osa maatalousyrittäjistä työskentelee samalla palkkatyösuhteissa.
Maaseudun yrittäjien tulorakenne on
tutkimusten mukaan monipuolistunut.
Viljelijöiden monitoimisuus on kasvanut, ja vastaavaa kehitystä on tapahtunut myös muissa maaseutuyrityksissä.
Leipä saadaan monesta suunnasta.
Tiloilla harjoitetaan maa- ja metsätalouden lisäksi esimerkiksi urakointia,
matkailua tai elintarvikkeiden jatkojalostusta.

Verkostoista voi saada inspiraatiota
oman liiketoiminnan ja osaamisen
kehittämiseen. Yhteistyö mahdollistaa
myös yhteisinvestointeja. Työn teettäminen muilla voi vähentää yrittäjän
työperäistä kuormitusta ja lisätä hyvinvointia.
Itsensä työllistämisen nähdään yleistyvän eri toimialoilla. Samaan aikaan
itsensä työllistävien asema on työmarkkinoilla myös epävarma; epäkohtina
nähdään muun muassa huoli toimeentulosta ja sosiaaliturva, koska yksinyrittäjä on perinteisten ansiotyömuotojen
(joko työsuhde tai itsenäinen yrittäjä)
välimaastossa.
Yrittäjyydellä on kuitenkin vahva vetovoima esimerkiksi korkeakoulutettujen
nuorten piirissä, mikä on suuri mahdollisuus. Yli 50 prosentilla yksinyrittäjistä
on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, kertoo Suomen Yrittäjien tuore
kysely. Maaseutukin tarvitsee tulevaisuudessa monenlaisia osaajia.

”

Palveluita voidaan 		
tarjota ja ostaa		
joustavammin.

”

Työvoimapalveluasiantuntija Kati Kuula tervehtii Orawa-lehmää Maaseutunuorten tempauksessa.

MTK edistää palkkaustukea
Yksinyrittäjäkyselyn mukaan erityisesti
nuorilla on halua kasvattaa yritystään:
90 prosenttia alle 35-vuotiaista yksinyrittäjistä Suomen Yrittäjien kyselyn
perusteella haluaisi toimia näin. Tästä
huolimatta monet yksinyrittäjistä päättävät, että he työllistävät vain itsensä.
Vain harva (14 prosenttia) haluaa työnantajaksi.
Moni maatila palkkaa tulevaisuudessa ulkopuolista työvoimaa. Asiaa
jarruttavat työllistämisen kustannukset

sekä osaamisen puute. Rekrytoinnin ja
ensimmäisen työntekijän palkkaamisen
tueksi on asiantuntijapalveluita ja tietoa
saatavilla. Eri toimijoiden neuvontapalvelut ovat tässä apuna.
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että
”yksinyrittäjän riskiä palkata ensimmäinen työntekijä madalletaan luomalla
hallinnoltaan mahdollisimman kevyt
tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen”.
– Teemme vaikuttamistyötä, että tämä
tuki on saatavilla myös maatalousyrittä-

Sanne Katainen

jille, Kati Kuula kertoo. Itsensä työllistäminen tarjoaa keinon hyödyntää omaa
osaamista ja resursseja ihan uudellakin
tavalla.
– Oma ammatillinen identiteetti kannattaa rakentaa sen varaan, miten ja
miksi tekee, eikä siihen mitä tekee. Sieltä
löytyy avaimia tulevaisuuden tekemiseen. Aloita valmistautuminen jo nyt,
Kuula opastaa.
LISÄTIETOJA

Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely 2019: https://www.
yrittajat.fi/sites/default/files/yksinyrittajakysely_2019_0.pdf

Anna Lehtinen

Anne Rauhamäki

Koneurakointi on yksi viljelijöiden luonteva
sivuelinkeino myös tulevaisuudessa.
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aa
Voit maks
jopa
tilauksesi
5 erässä!

Älä anna kylmän yllättää
- tilaa lämmitysöljysi jo tänään

MTK-jäsenenä saat alennusta
laadukkaista St1 lämmitysöljyistä.
Tee tilaus koodilla MTK2011JÄSEN osoitteesta
st1.fi/tilaa tai soita maksuttomaan
numeroomme 0800 166 266 (24h).
Tilaamalla osallistut myös arvontaan, jossa
voit voittaa 1000 eurolla lisää lämmitysöljyä!

Lämmitysöljyksi suosittelemme
Teho Opti Premiumia, jonka lisäaineistuksen
ansiosta öljynkulutuksesi ja päästösi
laskevat, lämmitysöljylaitteistosi toimii
paremmin ja sen elinikä on pidempi.

Lue lisää www.st1.fi

RISTIKKO 4/2019
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TAITAJA

METSÄTAIDON
MESTARI
Tulevalla
metsänomistajalla
Jatta Mikkasella on
metsätaidot hallussa.
TEKSTI JA KUVAT ANNE RAUHAMÄKI

M

äntyharjulaisella Jatta
Mikkasella on metsänomistajien SM-metsätaitokisoista pronssia
vuodelta 2015 ja kultaa
vuosilta 2016, 2017 ja
2019. Kaikki mestaruudet ovat nuorten
sarjasta, sillä ikää Jatalla on vasta 18
vuotta.
Mikä nuoren naisen on innostanut
metsätaitokilpailuihin?
– Isäni on harrastanut metsätaitoilua pitempään. Lapsena aina kinusin
kisareissuille, ja 10-vuotiaana pääsin
ensimmäisen kerran mukaan. Aluksi
kuljin isän mukana, isä kertoi mitä pitää
tehdä, ja omaan korttiin yritin jotakin
arvata, Jatta muistelee.
Vähän vanhempana hänellä olivat
mukana kirjalliset ohjeet, mitä missäkin
rastilla piti tehdä ja muistaa.

Olisi voittanut naisissakin
Harjoittelu ei Jatan mukaan vaadi ihmeitä.
– Käydään isän kanssa tehtäväkorttia
läpi, kun on samanlaiset tehtävät joka
kisassa. Sellaisia perusjuttuja ja niksejä.
Pitää esimerkiksi muistaa, että kasvupaikkatehtävässä kannattaa kävellä se
koko alue läpi. Mittailuakin on jonkin
verran omissa metsissä harjoiteltu, ettei
tule tehtyä mittausta vaikkapa väärässä
asennossa.
Tämän vuoden SM-kisat olivat syys-
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– Nuorten sarjassa osanottajia on yleensä niin vähän, että palkinnoille on helppo päästä, sanoo moninkertainen Suomen-mestari Jatta Mikkonen, 18.

”

Lajissa oppii taitoja,
joita metsässä
tarvitsee.

”

Leimaustehtävä kannattaa tehdä huolellisesti, koska siitä saa paljon pisteitä.
kuussa Ähtärissä. Niihin Jatta ei sen
kummemmin treenannut, mutta voitto
tuli selvällä piste-erolla seuraavaan.
– Riitti kun muisti, mitä kussakin tehtävässä piti tehdä. Laskuvirheitä kannattaa välttää, ja loppu onkin oikeastaan
ratamestarista kiinni.
Nuorten sarjoissa ei yleensä ole monta
osallistujaa; tänä vuonna kilpailijoita oli
kolme. Pistemäärällään Jatta olisi voittanut myös naisten sarjan, jossa osanottajia oli yli 40. Miestenkin sarjassa
hän olisi sijoittunut kolmenkymmenen
parhaan joukkoon.
Hankalin tehtävä Jatan mielestä on

yleensä puuston kokonaistilavuuden
arviointi. – Kun siitä saa toiseksi eniten
pisteitä, siinä haluaa onnistua hyvin.
Leimaamistehtävästä pisteitä saa eniten.
Paljon helpompana hän pitää kasvupaikkatyyppitehtävää, koska se on oikeastaan pelkkää kasvintuntemusta.
– Jokaisessa tehtävässä on kyllä omat
vaikeutensa.

Hyödyllistä metsäosaamista
Metsätaitohiihdoissa Mikkanen ei ole
koskaan käynyt, hän keskittyy ainoastaan
kesäkisoihin. Talviversiossa onkin kyse
enemmän urheilusta, sillä pisteytyksessä

otetaan huomioon myös hiihtoaika.
Kisareissuissa Jatta kulkee edelleen
isänsä kanssa. – Nuorempana yritin innostaa kavereita mukaan, mutta ei ole
kukaan lähtenyt.
Miten yrittäisit houkutella muita nuoria mukaan perinnelajin pariin?
– Vetoaisin siihen, että jos vanhemmilla tai itsellä on metsää, niin tässä
lajissa tulee opituksi taitoja, joita siellä
metsässä varmasti tarvitsee. Laji tarjoaa
mahdollisuuden retkeillä ja nauttia
luonnossa ja raittiissa ilmassa olemisesta, ja tässä oppii näkemään metsässä
paljon erilaisia asioita.

ENSI VUONNA
VIROLAHDELLA

syksynä (4.–5.9.2020)
• Ensi
Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut järjestetään Mhy
Kaakon ja yhteistyökumppaneiden toimesta Harjun oppimiskeskuksella Virolahdella.
metsätaitohar• Yleistietoa
rastuksesta, säännöt ja kilpailukalenteri löytyvät Suomen Metsäurheiluliitto ry:n
verkkosivuilta.
LISÄTIETOJA

https://metsataitokilpailut2020.wordpress.
com/
http://www.helsinki.fi/hyytiala/smul/etusivu/
smul_etusivu.htm

Relaskooppia tarvitaan puuston pohjapinta-alan määrittämisessä.
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KENTÄLLÄ

Osuustoimintaa ja elämänturvaa
PERINTEINEN MAASEUTUNUORTEN SYYSPARLAMENTTI järjestettiin

tänä vuonna Pohjois-Karjalassa Nurmeksen
Bombassa 7.–9. marraskuuta. Kokoontumispaikka oli kaukana suurista kaupungeista, mutta sitäkin yhteisöllisempi kokemus
saatiin aikaiseksi! Tapahtuman pääteemoiksi oli valittu osuustoiminta sekä yrittäjyys
perhepiirissä.
Tänä vuonna parlamentin vierailukohteina olivat Jouni ja Eini Korhosen omistama, lähes energiaomavarainen Kuittilan
maatila Nurmeksessa sekä John Deere
Forestryn metsäkonetehdas Joensuussa.
Avauspuheenvuorot pitivät Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi sekä
MTK-Pohjois-Karjalan puheenjohtaja Jouni
Mäkisalo. Osuustoimintateemasta alusti
Pellervon Kari Huhtala. Tästä osallistujat
saivat hyvän peruskäsityksen osuustoimin- Asiatietoa saatiin niin paljon, että taukojumppa oli välillä paikallaan Maaseutunuorten syysnasta Maitosuomen ja Lihakunnan aihee- parlamentissa Nurmeksessa.
seen liittyviä työpajoja varten. Kolmannessa työpajassa maaseutunuoret eli manut kertoivat ajatuksiaan MTK:n liittojen ja yhdistysten kehittämisohjelmasta. Perjantaina osanottajat kuulivat
myös Pohjois-Karjalan osuuskaupan toiminnasta sekä lannoitusratkaisuista.
Lauantaina ennen MTK:n johtokunnan jäsenen Asko Miettisen päätössanoja kuultiin vielä tiukkaa asiaa tärkeimmistä asiakirjoista sekä henkilöturvasta. Asianajaja Harri Kontturi kertoi edunvalvontavaltuutuksesta,
testamentista sekä avio- ja avoehdosta. Melan Heikki Paunonen kertoi
Mela-turvan sisällöstä, minkä jälkeen LähiTapiolan Sami Myyrä kertoi,
miten eläketurvaa voi täydentää. Esityksissä oli herätteleviä tosielämän esimerkkitilanteita, ja moni osallistuja varmaan alkoi laittaa papereita kuntoon
heti kotiin palattuaan.
Hyödyllisen asiatiedon lisäksi syysparlamentti on tunnettu verkostoiMaaseutunuorten
valiokuntalaiset He
tumisesta, eikä hauskanpito jäänyt tälläkään kertaa paitsioon. Torstaina
ikki Huhtanen,
Hanna Luukinen, Ak
i Makkonen ja Juha
majoittumisen ja yhteisruokailun jälkeen oli vuorossa rentoutumista.
Sarviluoma.
Halutessaan pystyi sekoittelemaan itselleen manudrinkin tai pulahtamaan
altaaseen. Perjantaina oli juhlaillallinen karjalaiseen tapaan, ja samalla
LISÄTIETOJA
jaettiin muistamiset erovuoroisille valiokuntalaisille sekä palkittiin eniten
Vuoden 2020 Maaseutunuorten syysparlamentti
syysparlamentissa käyneitä manuja.
järjestetään Uudellamaalla 5.–7.11.2020
TEKSTI JA KUVAT TIIA KUUSELA

Yhdistysten sihteerit valmennuksessa
MTK-YHDISTYSTEN SIHTEEREILLE järjestettiin valmennuspäivät 5.–6. marraskuuta Tampereella. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa MTK-yhdistysten sihteerien osaamista
tehtävänsä hoitamisessa.
Tällä kertaa teemoina olivat vaikuttava esiintyminen, jäsenkirjeen kirjoittaminen ja paikallisen järjestötoiminnan
markkinoiminen. Valmennuksen aikana jaettiin kokemuksia
ja parhaita käytänteitä yhdistysten toiminnasta sekä etsittiin
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yhdessä ratkaisuja esille nousseisiin haasteisiin. Osallistujat
toimivat toisilleen vertaistukena ja vaihtoivat keskenään paljon ajatuksia ja ideoita.
Erityisesti kiitosta keräsi puhetaiteilija Jenni Janakan pitämä
Röyhkeyskoulu, jossa harjoiteltiin oman osaamisen esilletuontia.
TEKSTI JA KUVAT TUIJA RANTALAINEN

NIMITYKSET

Saila Koljonen, Marja-Leena Leuku ja Riikka Tammisto saivat Tampereella lisää eväitä työnsä.

Sihteerikoulutukseen osallistuivat muun muassa Marja Lahti, Marianne
Huhtala ja Minna Pakarinen.

MTK-Hämeenkyrön sihteeri Antti Yli-Perttala pääsi verkostoitumaan
muiden yhdistysten sihteerien kanssa.

Bio- ja
elintarviketekniikan
insinööri Heidi
Siivonen aloitti ruokamarkkina-asiantuntijan tehtävässä 4.11.2019. Heidi on
työskennellyt aiemmin
4H-yhdistyksessä kehityspäällikkönä ja MTK:n
Keskusliitossa Maaseutunuorten asiamiehen
perhevapaan sijaisena,
ja nyt hän palasi taloon
Maaseudun sivistysliitosta koulutussuunnittelijan
tehtävistä.
MMM,
agronomi
Marjukka Manninen
aloitti
maitoasiamiehenä 4.11.2019.
Marjukka on toiminut aikaisemmin monissa maatalouden edunvalvontatehtävissä, muun muassa
kotieläinasiamiehenä
MTK:n, SLC:n, Pellervon
ja kotieläinosuuskuntien
edustajana Brysselissä.
Maitoasiamiehen tehtävään Marjukka siirtyy
MTK:n lihatiimin vetäjän
ja liha-asiantuntijan tehtävistä.
MTK:n
metsäedunvalvonnan tutkimuspäälliköksi on
valittu MMT Kalle Karttunen. Hän aloitti tehtävässään 2.12.2019. Kalle
siirtyy tutkimuspäällikön

tehtävään Lappeenrannan-Lahden teknillisestä
yliopistosta (LUT), jossa
hän on toiminut erikoistutkijana bioenergian
tutkimusryhmässä.
MTK-Keski-Pohjanmaan
uudeksi
toiminnanjohtajaksi on
valittu
agronomi Jan-Ove Nyman. Jan-Ove on kotoisin Pedersörestä ja asuu
perheensä kanssa Kokkolassa. Hän on toiminut
aiemmin muun muassa
ÖSP:n toiminnanjohtajana.
MTK-Keski-Suomen toimiston
vetovastuu siirtyi Elina Nummelalle toiminnanjohtaja Anja Kettusen opintovapaan
(1.10.2019–31.12.2020)
ajaksi.
Amanda Vesiaho aloitti
järjestöagrologina
1.10.2019.

Roosa
Heikura
on aloittanut
MTKKaakkois-Suomessa
vastuualueenaan maaseutunuoret ja viestintä.
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JÄSENEDUT

Uusia tuulia MTK:n jäsenetuihin

M

Kari Salonen

TK:n jäsenedut uudistuvat ensi vuodenvaihteesta lähtien. Jäsenetuja alkaa neuvotella
uusi perustettu yhtiö MTK-Hankinnat Oy. Sen
toimintaan on otettu mallia Ruotsissa jo vuosikymmeniä toimineesta LRF Samköp -yhtiöstä.
– Tavoitteena on saada jäsenten käyttöön ainakin
20 uutta, taloudellisesti merkittävää ja yritystoimintaa
tukevaa jäsenetua hyödyntämällä pohjoismaista yhteisvolyymiä, kertoo MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu
Pyykkönen.
Ensimmäiset jäsenedut lanseerataan vuodenvaihteessa, ja seuraavat tulevat maaliskuussa. Jäsenten kannalta
jäsenetujen käyttö tulee säilymään ennallaan. Tuotteen
myyjä tarkistaa henkilön jäsenyyden etua myöntäessään.
Edut tulevat olemaan tarjolla niin MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten kuin myös SLC:n jäsenille.
Jäsenetu-uudistus nivoutuu myös MTK:n vuonna 2021
voimaan tulevaan uuden jäsenmaksujärjestelmän käyttöönottoon.
MTK-Hankinnat Oy:n toimitusjohtajana toimii Sanna
Blomberg, joka toimii myös LRF Samköpin varatoimitusjohtajana.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI

Uuden MTK-Hankinnat-yhtiön toimitusjohtajaksi on pestattu Sanna Blomberg.

Koko järjestölle yhteinen koulutusstrategia

M

TK:n jäsenpalveluvaliokunta haluaa
nostaa koulutuksen asemaa järjestössä ja aloitti koulutusstrategian
laatimisen noin vuosi sitten. Projektissa mietitään, millaista koulutusta jäsenet
tarvitsisivat ja miten järjestö pystyisi sitä tarjoamaan. Myös toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen on osana strategiaa. Sitä jalostamaan
ja toteutusta pohtimaan nimettiin syksyllä
viiden henkilön ohjausryhmä, jossa on edustus
niin tuottajapuolelta kuin mhy-puoleltakin.
Strategia linjaa järjestön koulutukselle kolme

päänäkökulmaa, jotka ovat luottamushenkilötaidot, vaikuttajataidot ja oma ammatillinen
kasvu. Näitä kehitetään ja parannetaan heti
ensi vuodesta alkaen.
Prosessi on aloitettu kartoittamalla, mitä
koulutusta meillä jo nyt järjestetään. Listasta
on tullut todella pitkä ja monipuolinen. Seuraava askel projektissa on listan esiintuonti, jotta
myös te jäsenet pääsette näkemään sen ja hyötymään siitä. Suunnitteilla on yhteisen koulutuskalenterin rakentaminen, jotta koulutukset
löytyisivät helposti ja keskitetysti kaikki samas-

Koulutusstrategian ohjausryhmään kuuluvat Heli Mutkala
MTK Metsälinjalta (vas.), Sirpa
Lintunen MTK-Pohjois-Savosta,
Matti Tyhtilä MTK-Pohjois-Suomesta, Lasse Lahtinen Mhy Lounametsästä sekä koordinaattori
Susanna Palkkimäki MTK:sta.
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ta paikasta ja niitä pääsisi hyödyntämään.
Kartoitamme ja mietimme myös koulutustarpeita. Niitä saisi vinkata ohjausryhmän jäsenille. Otamme mielellämme ajatuksia vastaan,
jotta uudistuksesta tulee järjestön jäsenten
näköinen ja sellainen, mitä aidosti tarvitaan.
TEKSTI SUSANNA PALKKIMÄKI

Ristikon
ratkaisu

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
kuva MT Ruoka

Joulupöydässä #kotimaistatottakai

MTK:n alennus Teboil Yrityskorttiisi
330 aseman verkosto takaa sujuvan liikkumisen läpi Suomen

Hanki maksuton Teboil Yrityskortti osoitteesta teboil.fi. MTK-alennuksesi
on 3,19 senttiä litralta*. Mainitse hakemuksessa yhdistyksesi nimi ja
jäsennumero niin varmistat alennuksesi. *Ei Express- tai D-asemilta

Sijoita metsäkaupasta
saadut tulot, niin metsäsi
jatkaa kasvuaan myös
päätehakkuun jälkeen!

17 400 €

10 vuotta

34 228 €

Laskelmassa on käytetty esimerkkinä 75:n hehtaarin tilaa, johon tehdään
3:n hehtaarin (750 m3) päätehakkuu. Puun 40 €/m3 keskikantohinnalla
kaupan arvoksi muodostuu 30 000 €. Verojen ja uudistuskustannusten
jälkeen sijoitettavaa omaisuutta jää jäljelle 17 400 €.
Laske säästölaskurillamme paljonko metsätulosi voisivat kasvaa
osoitteessa lahitapiola.fi/aloitasaastaminen

Palveluntarjoajat: Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. LähiTapiolan osake-, korko- ja yhdistelmärahastojen omaisuudenhoitaja on
LähiTapiola Varainhoito Oy ja niitä hallinnoi Fim Varainhoito Oy. Kiinteistörahastot: LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy. Laskelmassa on käytetty 6 %:n
tuotto-odotusta. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon laskemisesta ja pääoman menetyksestä.

