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oivottavasti mahdollisimman moni MTK:n jäsen on
ehdolla kuntavaaleissa. Ei silti huolta, jos tällä kertaa ei
luonnistanut. Kunta on lähellä ja tärkeä. Kannattaa kiinnostua, äänestää ja vaikuttaa – vaalien välilläkin.
Oma kuntapäättäjän urani jäi MTK-kiireiden vuoksi toistaiseksi
kahteentoista vuoteen. Siinä ajassa näki ja koki paljon. Toki kielteistä ja kovaakin palautetta tuli paljon. Päällimmäiseksi muistoksi jäi silti puoluerajat ylittävä vahva kotikuntahenki.
Kuntapäättäjillä on voimaa, mutta siihen tarvitaan yhteistyötä,
ei repimistä.
Kuntapolitiikka ei ole yleispolitiikkaa, vaan jokaisessa maakunnassa ja kunnassa on omat vahvuutensa ja huolensa. Innostukaa
ja kyselkää ehdokkailta, miten oman kunnan elinvoimaa kehitetään ja miten talouden sekä palvelutarjonnan paineet selätetään.
MTK TARJOAA JÄLLEEN apuaan kuntapäättäjille Kuntapäättäjäoppaan muodossa.
Maaseudun ja pienten kaupunkien taantuminen ei ole luonnonlaki. Työelämän muutos tuo aivan uusia mahdollisuuksia.
Maailma ei palaudu entiselleen koronan jälkeen.
Kunnat ja kuntayhtymät ovat isoja ostajia. Ruuan, energian ja
palvelujen ympärillä liikkuu iso raha. Miten niiden hankinnat
saadaan vahvistamaan paikallista taloutta? Tässäkään asiassa
päättäjän ei tule alistua ja lähteä kilpajuoksuun halvimman hinnan perässä. Linjanvetoja ja päätöksiä tarvitaan. Me MTK:ssa
palvelemme ja autamme.
KUNNALLA ON KAAVOITUSMONOPOLI, ja se on todellista
valtaa, jonka käyttö vaatii perehtymistä ja viisautta. Kunnilla
on monia välineitä maanhankintaan, joten mielivaltaisille
pakkolunastuksille on saatava loppu. Valtion pelastava väliintulo näyttää kovin hitaalta, ja niinpä tässäkin asiassa
tarvitaan vahvaa paikallista voimaa.
MTK:n jäsenet ymmärtävät omaisuudensuojan
merkityksen ja pyhyyden. Jos annamme pikkusormen laillisille ryöstöille, kohta meiltä viedään
koko käsi.
Edellä olen maininnut pari teemaa, joista
kannattaa kysellä ehdokkailta. Ja ehdokkaat,
valmistautukaa vastaamaan ja toimimaan.
MTK:n kuntavaaliohjelmasta (ks. sivu 20)
saa lisäeväät.

Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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Klaus Hartikainen,
päätoimittaja
Lähetä palautetta!
mainio@mtk.fi
Twitter: @KLAUHAR
Seuraava Mainio
ilmestyy 23.6.2021

Yhteistyöllä ruokaa
maailmalle

KAKSI VUOTTA SITTEN Suomi oli MTK:n koordinoimana pääkumppani Grüne Woche -ruokamessuilla
Berliinissä. Suomalainen ruoka ja luonto saivat paljon
kansainvälistä näkyvyyttä. Useat yrityksemme saivat
mahdollisuuden testata tuotteitaan Saksan markkinoilla
ja pääsivät myös jakeluketjuihin.
Ruokaviennin eteen kannattaa ponnistella. Se on
pitkäjänteistä työtä, eikä vientimarkkinoilla pärjää, jos
yritys ei sinne itse tähtää hyvin mietityllä strategialla.
Suomi on lähtenyt kilpaan takamatkalta, joka on kurottavissa kiinni vahvuuksillamme ja yritysten yhteistyöllä.
MTK:n koordinoima RuoKasvu-hanke on sparrannut
yrityksiä vientiyhteistyöhön ja vientivalmiuksiensa kehittämiseen.
Isot verkkokauppatoimijat nähdään usein uhkana
päivittäistavarakaupalle, elintarvikeyrityksille ja
kotimaiselle ruualle, mutta ne voivat tarjota
myös uusia mahdollisuuksia. Hyvä esimerkki
on tässä lehdessä (sivu 4) esitelty pienten,
maatilataustaisten yritysten meneminen
verkkokauppa Amazoniin.
Tuotekehityksen ja myyntityön rinnalle tarvitaan promootiota ja näkyvyyttä. Sosiaalisessa mediassa
hauska ja oivaltava videoviestintä voi viedä pikkubudjetilla
kansainväliseen näkyvyyteen.
Ruokavientiä siivittää
myös yhteistyön tiivistäminen matkailualan kanssa.
Koronan helpottaessa
meillä on oiva mahdollisuus pärjätä entistä
paremmin myös maaseutu- ja luontomatkailussa.
Siinäkin ruuallamme on
iso rooli, kunhan luotamme yhteistyön voimaan ja
omiin vahvuuksiimme.

Jani Honkakoski / Yle

SISÄLTÖ

nattaa jokaisen jäsenen tutustua.
Äänestäminen on nyt tärkeämpää
kuin koskaan!

24 RUISTA RANTEESSA
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laittamaan kasvuston töihin
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
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Hamppu on melko hankala puitava ja kuivattava, mutta hampputuotteille on kysyntää ulkomaita
myöten.

Ilman MTK:n joukkovoimaa ei
viljelijöiden ja metsänomistajien
ääni kuuluisi päätöksenteossa.

18 UUDET TUULET
Hampun suosio kasvaa
Öljyhampun viljelyala kaksinker-

34

20 KUUMA PERUNA
Mahdollisuuksien maaseutu
MTK:n kuntavaaliohjelmaan kan-

JULKAISIJA Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Simonkatu 6, PL 510, 00101 Helsinki, Vaihde 020
4131, www.mtk.fi PÄÄTOIMITTAJA Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, MTK, toimitussihteeri Anne Rauhamäki,
MTK TOIMITUSNEUVOSTO Tuula Dahlman, Merja Elomaa, Klaus Hartikainen, Terhi Löfstedt, Heli Mutkala, Kaisa
Pihlaja, Anne Rauhamäki ja Matti Tyhtilä TOIMITUS JA ULKOASU Viestimedia Oy, PL 440 (Simonkatu 6) 00101
Helsinki, www.viestimedia.fi PAPERI PEFC-sertifioitu UPM Fine 100 g/m2 PAINO PunaMusta Oy, Joensuu 2021
ISSN 2242-8712 OSOITTEENMUUTOKSET tiina.harju@mtk.fi, 020 413 2253 KANSIKUVA Kari Salonen

Peruskoulun 8.-luokkalaisten
ruokakasvatusmalli sai viime
syksynä paljon kiitosta, joten ensi
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PELLOLTA MAAILMALLE
Birkkalan ja Karviaisten tilat sekä Murtolan HamppuFarmi
yhdistivät voimansa ja perustivat yhteisen vientirenkaan.

A

mazon on verkkokaupan
jättiläinen – niin iso, että
moni paikallinen toimija
suhtautuu Amazoniin pelonsekaisin tuntein. Kilpailu on kovaa, mutta toisaalta
iso myyntialusta saattaa avata markkinat myös pienille yrityksille. Amazon
hakee valikoimiinsa myös paikallisia
tuotebrändejä ja tarjoaa niille maailmanlaajuisen myyntikanavan.
Amazon-verkkokaupan mahdollisuuksia lähtivät selvittämään Birkkalan ja
Karviaisten tilat Salossa sekä Murtolan

HamppuFarmi Oy Marttilassa. Ne yhdistivät voimansa ja perustivat vientirenkaan Pellolta maailmalle.
Koemarkkinointinsa vientirengas
aloittaa tulevina viikkoina.
– Moni elintarvikeyritys empii syystäkin Amazoniin lähtemistä. Oikean vientikanavan valinta on tärkeää, ja tietoa ja
osaamista tarvitaan. Pellolta maailmalle -vientirenkaassa näihin haasteisiin on
haettu ulkopuolista apua, kertoo RuoKasvun hankekoordinaattori Mikaela
Vuorisalmi.
Yhteisen vientirenkaan suurin hyöty
Jaana Kankaanpää
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TEKSTI KAIJA STORMBOM
KUVAT VM-ARKISTO

Markku Pulkkinen

Sanne Katainen
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on vertaistuki, sillä uuden rakentaminen vaatii pieneltä yritykseltä resursseja
ja ponnisteluja. Voimien yhdistäminen
tuo parhaimmillaan myös kustannussäästöjä ja auttaa riskien hallinnassa.
Kun taidot ja tahtotila ovat kohdallaan, voi pienestä tulla suurta. Siinä kehityksessä MTK haluaa olla mukana.
– Tökimme hellävaraisesti yrityksiä
maailmalle. Ruuan verkkokauppa muuttuu, ja siinä kehityksessä kannattaa olla
mukana, Vuorisalmi vinkkaa.

Spelttiä, härkäpapua ja hamppua verkkokauppaan. Birkkalan tilan Simo Larmo (ylh. vas.), Karviaisten tilan Martin ja
Katriina Klinckowström sekä HamppuFarmin Ville Virtanen,
Virve Kettunen ja Santeri-poika yhdistivät voimansa.

Koulutusta mhy- Puhetta suoraan maaseudulta
valtuutetuille
VIIME SYKSYNÄ MHY-VAALEILLA

valitut noin 1 400 valtuuston jäsentä ovat aloittaneet nelivuotisen kautensa metsänhoitoyhdistyksissä. Vähän yli neljännes heistä on uusia
valtuutettuja.
Maanviljelijöitä on 38 prosenttia, palkansaajia 25, yrittäjiä 22 ja eläkeläisiä 15 prosenttia.
Metsänomistajakunnan rakenteeseen verrattuna osuuttaan selvästi vähemmän edustettuna
ovat naiset (15 %) ja etämetsänomistajat (8 %).
Erityisesti uusille jäsenille järjestetään koulutusta, jossa heitä perehdytetään tehtävään
ja yhdistysten toimintaympäristöön. Myös
kokeneiden valtuutettujen tietoja päivitetään
metsätalouden ajankohtaisilla tilannekatsauksilla. Asioita voi opiskella myös itsekseen
verkko-oppimisympäristössä, ja ensi syksynä
aloitetaan uusi kierros Rivivaltuutetusta vaikuttajaksi -valmennusta.
TEKSTI HELI MUTKALA
LISÄTIETOJA

mtk.fi/koulutus sekä jäsenpalveluportaali Oiva

LANDELLA LUISTAA ON syksyllä 2020 kuunneltavaksi tullut podcast, jossa naapuritilalliset
Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen Limingalta kertovat huumorin säestyksellä arjestaan
maaseudulla. Alusta asti oli selvää, että podcast
tarjoaa melko kepeää sisältöä. Politikointi, ammattineuvojen jakaminen tai vakava asiapuhe
eivät ole näiden naisten heiniä.
– Usein mediassa ja somessa maatalouteen
liittyvä sisältö on kovin kärjistynyttä, ja siitä on
vaikea edes tunnistaa omaa rakasta elinkeinoa.
Siksi halusimme tuottaa puhetta suoraan täältä
maaseudulta, kertoa sitä tarinaa, jonka oikeasti
koemme, podcastin emännät kertovat.
Perustamisidean jälkeen ajatus esiteltiin MTK
Pohjois-Suomen toiminnanjohtajalle, joka oli kaivannut tämäntyylistä sisältöä suoraan tuottajilta.
MTK Pohjois-Suomi on ollut hankkimassa tarvittavan mikrofonikaluston ja auttanut jaksojen
jakelukanavien kanssa.
Tammikuuhun mennessä jaksoja oli julkaistu
11. Niissä on puhuttu maatilan eri sukupolvien
yhteiselosta, vanhemmuudesta, rahasta ja asumisesta. Podcastilla on kysyntää, ja kuulijat ovat
toivoneet lisää puhetta rahasta, naisviljelijöiden
kokemuksista sekä tarinoita eläimistä.
– Maanviljelijän ammatti on aika yksinäistä
hommaa. Podcastin tekeminen tuo sille vastapainoa, ja tässä saa käyttää sitä luovuutta, joka ehkä
ammatin puitteissa ei pääse vauhtiin. Ideoimisesta ja jaksojen tekemisestä saa paljon energiaa,
joka korvaa tähän käytetyn ajan, Hanna ja Maija
tuumaavat.

Pilkettä silmään ja potkua päivään! Liminkalaiset Hanna Luukinen (vas.) ja Maija
Kylmänen saavat itsekin virtaa podcastinsa tekemisestä.
TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN
KUVA ELLA PULKKINEN
LISÄTIETOJA

Spotify: Landella luistaa
Soundcloud.com: Landella luistaa
Facebook: facebook.com/landellaluistaa/

Töitä Suomesta laajeni koko maahan
Palkittu Metsien
Suomi jatkaa
METSÄALAN YHTEINEN, PALKITTU

Metsien Suomi -kampanja jatkaa kestävästä
metsätaloudesta ja metsien käytön hyödyistä
kertomista.
Tänä vuonna kampanjassa keskitytään kertomaan metsäluonnon monimuotoisuuden
eteen tehtävästä työstä sekä metsien energiakäytöstä. MTK on aktiivisesti mukana kampanjayhteistyössä.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI
LISÄTIETOJA

TÖITÄ SUOMESTA OY laajensi toimintaansa ja on nyt läsnä Suomen jokaisessa
maakunnassa. Yhtiön omistavat MTK, ProAgria
ja Suomen Kylät, joilla on rautaisen maaseutuasiantuntemuksen lisäksi paljon työvoimaosaamista.
– Yhtiö tarjoaa paikallisia palveluita työnantajille ja työnhakijoille. Palveluvalikoimaan
kuuluvat myös rekrytoinnit, kertoo palvelupäällikkö Riikka Koskinen.
Töitä Suomesta Oy:n visiona on olla markkinajohtaja ja luotetuin maaseudun työvoimapalveluiden tarjoaja vuonna 2025.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA

töitäsuomesta.fi

metsiensuomi.fi
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Tietoa vastuullisesta lihantuotannosta
MTK:N JA LIHATALOJEN yhteinen Syö
hyvää Suomesta -kampanja sosiaalisessa
mediassa ja MTV Netti-TV:ssä sai jatkoa viime
vuoden lopulla. Kampanja vahvisti erityisesti
18–40-vuotiaiden kaupunkilaisnaisten tietoisuutta kotimaisen lihan vastuullisuudesta,
ekologisuudesta ja ravitsevuudesta.
Sisältömarkkinointitoimisto Dinglen toteuttama kampanja saavutti tavoitteensa tehokkaasti. Reilut 600 000 henkilöä näki materiaaleja yhteensä 5,5 miljoonaa kertaa. Peräti 76 prosenttia kyselyyn vastanneista koki saaneensa
uutta tietoa suomalaisesta lihantuotannosta, ja
jopa 38 prosenttia uskoo ostavansa kotimaista
lihaa jatkossa useammin.
Tänä keväänä kampanjointia jatketaan
tuotantoeläinten hyvinvointiin keskittyvällä
kampanjoinnilla. Kesäkuussa käynnistyy kotimaisten kasvisten markkinointikampanja.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA

mtk.fi/syohyvaasuomesta

Syö hyvää Suomesta -lihantuotantokampanja vetosi varsinkin nuoriin, kaupunkilaisiin,
naispuolisiin kuluttajiin. Kuvassa sikafarmari Antti Pukara Honkajoelta.

Petoaidat kyselyn mukaan tehokkaita mutta työläitä
SUSIREVIIREILLÄ SIJAITSEE SUOMESSA

runsaat 2 100 nauta-, lammas- tai vuohitilaa.
SusiLIFE-hanke selvitti, mitä tilanpitäjät ajattelevat kotieläinten suojaamisesta, kuinka eläimiä suojataan ja miten esimerkiksi aitaamisen
kulut pitäisi jakaa.
Suurin osa vastaajista piti suurpedoista sutta
suurimpana riskinä eläimilleen. Erityisesti lampaat ja vuohet nähtiin alttiiksi susivahingoille.
Mitä suuremmaksi vahingon riski koettiin, sitä
ennemmin tilallinen otti käyttöön suojaustoimia.
Neljä yleisintä tapaa ehkäistä susivahinkoja:
1. Estetään petoja löytämästä tilan tuntumasta
syötävää, jotta ne eivät tottuisi etsimään sieltä
ruokaa
2. Petoaitojen rakentaminen ja ylläpitäminen
3. Eläinten siirtäminen yöaitauksiin tai rakennuksiin yön ajaksi suojaan
4. Alueen suurpetotilanteen selvittäminen esimerkiksi riistahavainnot.fi-palvelusta
Monet käyttivät useita suojauskeinoja yhtä
aikaa. Vastaajat kertoivat myös harvinaisemmista
menetelmistä, kuten laumanvartijakoirista tai
ääni-, valo- ja hajukarkottimista.
Suurpetoaita on laiduntavien eläinten suojaamiseen kehitetty aita, joka torjuu suurpetoja
tehokkaasti. Selvityksen toinen kysely lähetettiin
tilallisille, jotka ovat saaneet Suomen riista-
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keskukselta petoaitatarvikkeet. Vastaajista 80
prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä petoaitaan
vahinkojen ehkäisyssä. Tärkeimmiksi hyödyiksi
mainittiin torjuntatehon lisäksi mielenrauha ja
paremmat yöunet.
Tyytymättömyyttä aiheuttivat esimerkiksi
lumisiin oloihin liian lyhyet tolpat sekä aidan
ylläpidon työläys.
Suomen riistakeskus myöntää petoaitatarvikkeita perusteltua hakemusta vastaan. Aidan pystyttäminen ja ylläpito jäävät tilallisen vastuulle.
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Enemmistö vastaajista katsoi, että valtion tulee
korvata kaikki suurpetovahingot ja että vahinkoja täytyy ehkäistä ensisijaisesti metsästyksellä.
Tulokset antavat lähtökohtia keskusteluun
siitä, miten tilallisia voisi tukea eläinten suojaamisessa.
Selvitykseen osallistui 233 tuotantoeläintilallista poronhoitoalueen eteläpuolelta. Tutkimuksen
toteutti Luonnonvarakeskus yhteistyössä MTK:n
kanssa.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI

MITÄ KUULUU?

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT SARI HAAPAMÄKI

”

Meidät molemmat 		
haluttiin mukaan.

”

Lehtomäki kasvattaa
karjalankarhukoiria
Sisukkaan kennelissä.

Metsänhoitoyhdistyksessä
Johannes Lehtomäen
toimialueena ovat
Multian itäosat.

Eränkävijä Johannes Lehtomäki

Multian miehet metsällä

M

etsänhoitoyhdistys Keski-Suomen metsäasiantuntija Johannes Lehtomäki tuli viime
syksynä tutuksi suositusta Eränkävijät-televisiosarjasta.
– Muuan tuttu Suomen Pystykorvajärjestön karjalankarhukoirajaostosta kysyi, saisiko
hän ehdottaa minua Eränkävijöihin. Pari päivää mietittyäni
suostuin. Sitten minut kutsuttiin koekuvauksiin ja pyydettiin
ottamaan joku metsästyskaveri mukaan.
– Mieleen tuli oma poikani Paavo, koska hän oli vasta metsästyksen aloittanut ja innokas 13-vuotias. Vaimo suostui,
Paavo innostui, ja niin koekuvauksiin mentiin yhdessä. Lopulta meidät molemmat haluttiin mukaan.
Lehtomäen työkaverit ovat suhtautuneet kollegansa tv-hommiin joko reippaasti kannustamalla tai ystävällisesti naljailemalla.
– Multia pienenä paikkakuntana on tarjonnut loistavan
suojan julkisuudelta, koska kaikki tuntevat toisensa jo entuudestaan. Vain yksi ennestään vieraampi etämetsänomistaja
kysäisi, olenko sama henkilö kuin televisiossa.
Lehtomäki kertoo, että viime metsästyskausi sujui koronasta

ja Eränkävijöiden kuvauksista huolimatta aika normaaliin tapaan. Hänen suosikkimetsästysmuotonsa on hirvenmetsästys
itse kasvatetuilla karjalankarhukoirilla.
– Paavo ottaa metsään yhden koiran ja minä toisen, ja
tilanteita tulee runsaasti meille molemmille. Ylipäätään metsästykseen kuuluvat oleellisena osana koirat. Ilman koiria
tuskin edes kävisin hirvimetsällä. Karhujahti on toki sekin
hienoa mutta näillä leveyksillä harvinaisempaa herkkua.
Työssään metsäasiantuntijana Johannes Lehtomäki pystyy
ottamaan huomioon myös riista-asioita.
– Toisten metsissä kun ollaan, perustelut voivat joskus
olla tarpeen, vallankin jos luonnonhoito aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Toki toimin aina asiakkaan tahdon
mukaisesti. Hyvin harva metsänomistaja kuitenkaan haluaa
olla ottamatta huomioon luonnon monimuotoisuutta, ja
samat riistatiheiköt hyödyttävät myös muita eläimiä kuin
riistalajeja.
– Koetan puhua maanomistajille metsästyksen myönteisistä
vaikutuksista. Vaikka joissakin asioissa voi ajoittain olla vastakkaisia näkemyksiä, metsästäjillä ja metsänomistajilla on
kuitenkin melko tiivis liitto.
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TEKSTI MERJA ELOMAA KUVAT JAANA KANKAANPÄÄ / VM-ARKISTO

Oiva-jäsenpalveluhanke on ollut tietoteknisesti iso urakka. Koronaturvallista palaveria pitivät helmikuussa pääkäyttäjä Tiina Sidensnöre, puheenjohtaja Juha Marttila ja tietohallintopäällikkö Kimmo Kallionalusta.

TOIMINTA JATKUU
JÄSENIÄMME VARTEN
MTK:lla on takanaan jo pitkä historia, ja nyt tekeillä oleva järjestöuudistus
varmistaa jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen. Uudistus on yksi
historiamme suurimmista, ja se pitää sisällään paljon asiaa.
8
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O

lemme uudistaneet jäsenpalveluamme ja yhdistäneet maataloustuottaja- ja
metsänhoitoyhdistysten
jäsenrekisterit yhtenäiseen
Oiva-palvelualustaan. Näin
varmistetaan selkeä jäsenyyshallinta,
automatisoitu jäsenlaskutus ja oikeat
jäsentiedot.
Haluamme tarjota jäsenillemme
entistä parempaa palvelua. Siksi jäsenmaksulaskukin näyttää tänä vuonna
erilaiselta.
Uudet asiat herättävät aina myös
kysymyksiä. Alla vastataan niistä yleisimpiin.

1 Miksi jäsenmaksuuudistus tehdään?
Jäsenmaksujärjestelmä uudistetaan siksi, että saataisiin kaikille jäsenillemme
valtakunnallisesti tasa-arvoiset ja selkeät jäsenmaksuperusteet.
Tavoitteena on, että samankokoinen
tila maksaisi suunnilleen samankokoista jäsenmaksua riippumatta siitä, missä
päin Suomea tila sijaitsee.

Uudessa järjestelmässä perusjäsenen
jäsenmaksu muodostuu kahdesta osasta.
Ensimmäinen osa koostuu omien
yhdistysten määrittämistä, kokonaan
yhdistysten omaan käyttöön jäävistä
osuuksista. MTK-yhdistyksissä tämä
osuus on tyypillisesti 20–100 euroa ja
metsänhoitoyhdistyksissä metsäpinta-alan mukaan porrastaen tyypillisesti
40–300 euroa.
Toinen osa jäsenmaksua on valtuuskunnan päättämä, koko maassa yhtenäisin perustein yhteiseen edunvalvontaan kerättävä edunvalvontamaksu.
Tällä edunvalvontamaksulla katetaan myös MTK-yhdistysten liitoille ja
liittojen sekä metsänhoitoyhdistysten
keskusliitolle aiemmin maksamat jäsenmaksut.
Perusjäsenelle on merkittävää myös
se, että hän saa maksettavakseen vain
yhden jäsenmaksulaskun, vaikka hän
olisi usean MTK- tai metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Tämä edellyttää kuitenkin
samaa Y-tunnusta eri jäsenyyksissä.
Jäsenmaksulaskulla ovat kaikkien niiden yhdistysten laskutustiedot, joiden

jäsen perusjäsen on, mutta edunvalvontamaksun kukin jäsen maksaa vain
kertaalleen.

2 Minkä suuruinen on
edunvalvontamaksu?
Edunvalvontamaksussa otetaan huomioon jäsenen toiminnan kokonaisuus,
ja jäsenmaksu määräytyy suhteessa liiketoiminnan kokoon.
Jokainen liiketoimintayksikkö – maatila, metsätila tai maaseutuyritys – maksaa edunvalvontamaksun. Sen suuruus
perustuu ensinnäkin kaikille (myös
henkilöjäsenille) samankokoiseen perusosaan ja toiseksi yritystoiminnan
laajuuteen perustuvaan osaan.
Maksuperusteena ovat maatalouden
osalta peltohehtaarit ja eläinyksiköt,
maaseutuyrittäjien osalta henkilötyövuodet, sekä metsähehtaarit. Jäsenlaskutus kohdistuu yritystoiminnan osalta
Y-tunnuksittain.
Peltohehtaari- ja eläinyksikköperusteinen edunvalvontamaksu ilmenee
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Maaseutuyrittäjien maksu on joko 100
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HYVÄ ME

Pelto-ha, euroa

Eläinyksikkö, euroa

sillä tarvitset sitä jäsenetuja käyttäessäsi.
Sähköinen jäsenkortti on ladattavissa
Oiva-jäsenportaalista.

Maatalousperusteinen edunvalvontamaksu
ha / ey luokkarajat
3–19,99

60

30

4 Mitä etuja jäsenmaksulla saa?

20–49,99

120

60

50–99,99

240

120

100– 99,99

360

180

200–

420

180

Maksettuasi jäsenmaksun voit hyödyntää MTK Hankintojen neuvottelemat
yhteistyökumppanien alennukset, kampanjat ja tarjoukset, sekä oman paikallisen yhdistyksesi ja alueellisen liittosi
edut.
Käytössäsi ovat myös LähiTapiolan
vakuutusedut, tuotevastuuvakuutus,
sukupolvenvaihdosedut sekä MTK:n ja
Maanomistajien Arviointikeskuksen lakipalvelut sekä koulutuksia.
Vapaa-ajan eduista mainittakoon
vaikkapa Holiday Clubin majoitusetu.
Jäsenedut ja -palvelut saa vain, jos on
maksanut edunvalvontamaksun kaikesta MTK:n edunvalvontapiiriin kuuluvasta elinkeinotoiminnastaan.

tai 200 euroa liiketoiminnan laajuudesta riippuen. Metsäperusteinen osa on
Etelä-Suomessa 6 euroa ja Pohjois-Suomessa 3 euroa.
Perusmaksu on kaikille sama. Henkilöjäsen maksaa 12 euron suuruisen
perusmaksun sekä yhdistyksen määrittelemän henkilöjäsenmaksun.

3 Milloin uusi jäsenkortti
tulee voimaan?
Jäsenmaksulaskun mukana saat uuden
jäsenkortin. Uusi jäsenkortti on voimassa heti maksettuasi jäsenmaksun.
Kortissa näkyvät kaikki MTK-yhdistykset ja metsänhoitoyhdistykset, joissa
olet jäsenenä. Pidä kortti mukanasi,

OIVA MUKANA
JÄSENTEN
ARJESSA
Oiva-jäsenportaali keskittää jäsenen palvelut yhteen paikkaan.
Palveluportaali on jäsenen käytössä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.
Jäsentietojen ajantasaisuus
varmistaa sen, että jäsenpalveluiden käyttö on vaivatonta ja että
saat sinulle tärkeät viestit uusista
eduista, kampanjoista sekä ajankohtaisesta edunvalvonnasta.
Voit tarkistaa ja päivittää omat
tietosi jatkossa Oiva-palveluportaalista. Se otetaan käyttöön asteittain kevään aikana.
LISÄTIETOJA

Tarkempia tietoja Oivan käyttöönotosta saat
osoitteesta mtk.fi/jasenpalvelut

Oiva on uusi jäsenpalveluportaali, jonka kautta jäsen saa kaikki järjestön palvelut.
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5 Mitä tapahtuu MTK:n jäsenilloissa?
Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 19–20
järjestetään MTK:n virtuaalinen jäsenilta ajankohtaisesta aiheesta.
Keväällä 2021 järjestetään vielä kaksi jäseniltaa. Torstaina 8.4. klo 19–20 MTK:n vientijohtaja
Thimjos Ninios johdattelee viennin ja kansainvälisen kaupan pariin. Kevään viimeisessä jäsenillassa torstaina 6.5. klo 19–20 maatalouspolitiikan
CAP-muutoksesta ovat kertomassa MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg ja Brysselin-toimiston
johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki.
Jäsenillat ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia,
joissa on mahdollisuus keskustella päivänpolttavista aiheista ja ennen kaikkea kysyä asioista suoraan
kunkin aiheen asiantuntijoilta.
Jäsenillat ovat maksuttomia, ja niihin voi osallistua vaikkapa traktorin hytistä. Kunkin jäsenillan
osallistumislinkki tulee ennen tilaisuutta osoitteeseen mtk.fi/jasenillat. Samasta osoitteesta löydät
myös menneiden jäseniltojen tallenteet.
Ehdota meille sinua kiinnostavia jäsenillan aiheita sähköpostitse osoitteeseen viestinta@mtk.fi.
Laita viestin otsikoksi ”Jäsenilta”.

6 Millaisia koulutuksia
jäsenille on tarjolla?
MTK-koulutus tarjoaa jäsenille monipuolista koulutusta ja mahdollisuutta kasvattaa osaamistaan
eri rooleissa. Koronatilanteen vuoksi osa tämän
kevään koulutuksista järjestetään etänä.
Kevään aiheina ovat mm. Kuinka vaikuttaa puheella, Joka tyypin viestintätaidot sekä yhdistysten
puheenjohtajien ja sihteereiden valmennus.
Ajan tasalla oleva koulutuskalenteri löytyy osoitteesta mtk.fi/koulutus.

Tuottajien omistama lakitoimisto
Olemme Maanomistajien Arviointikeskuksessa erikoistuneet
maa- ja metsätaloustuottajien, maaseudun yrittäjien ja kiinteistönomistajien lakiasioihin sekä kiinteistöjen arviointeihin. Olemme
lakitoimisto, jossa on perinteistä laajempi palvelutarjonta ja etumme
on laaja maaseudun tuntemus.
Arviointikeskuksen asiantuntijapanoksella on saavutettu onnistuneita
ratkaisuja!
Lakimiehemme ja kiinteistönarvioijamme hoitavat toimeksiantoja
ympäri Suomea. Palvelemme asiakkaitamme neuvonnasta oikeudenkäynteihin asti. Myönnämme MTK:n jäsenille alennuksen palkkiostamme. Katso kaikki jäsenetumme MTK:n sivuilta.

Arviointikeskuksen asiantuntijat:

Helena Ålgars
toimitusjohtaja, VT
puh. 0500 665 655

Timo-Matti Torppa
varatuomari, OTM
p. 040 138 5890

Sirpa Haapanen
hallintopäällikkö
p. 0400 502 2874

Kiinteistöt ja rakentaminen, tieasiat, kaavoitusasiat,
maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvaukset,
tuulivoimasopimukset, ympäristöasiat ja -luvat,
luonnonsuojeluoikeus, maa-ainesasiat ja kaivoslainsäädäntö, maaperän saastuminen ja jäteasiat,
vahingonkorvausasiat, riita-asioiden neuvottelut ja
oikeudenkäynnit, perhe- ja jäämistöasiat, SPV-asiat.

Asiakaspalvelu,
päämiesten lunastuskorvaukset,
markkinointiviestintä,
projektit,
hallinnolliset asiat.

Antti Orama
arviointipäällikkö
DI, AKA, KHK
p. 0400 488 680

Vesa Hakola
kiinteistönarvioija
AKA, aluejohtaja
p. 0400 507 222

VEDETÄÄN YHTÄ KÖYTTÄ
MTK:n jäsenkampanja ”Vedetään yhtä
köyttä” on parhaillaan käynnissä ja näkyy
laajasti eri medioissa. Kampanjalla haluamme kertoa, mitä kaikkea teemme jäsenten
edunvalvonnan eteen.
Tuottajia, metsänomistajia ja yhteistä
järjestöä tarvitaan vetämään samaa köyttä
samaan suuntaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Kampanjan videot ja sosiaalisen median
sisällöt tuovat kuuluviin jäsenten äänen ja
nostavat esiin MTK:n tekemän työn merkityksen.

Matti Äijälä
kiinteistönarvioija
DI, AKA, KHK
p. 0400 157 175

Lunastustoimitukset ja -korvaukset, kaupunkimaan arviointi, maa- ja
metsätalouskiinteistöjen ja toimitilakiinteistöjen arviointi, yhdyskuntarakentamisen arviointiprojektit.
ESPOO
p. 020 7411 050
SEINÄJOKI
p. 020 7411 066
OULU
p. 020 7411 064

www.arviontikeskus.fi
www.facebook.com/arviointikeskus
www.twitter.com/arviointikeskus
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KUKKARO

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT ANNE RAUHAMÄKI JA JAANA KANKAANPÄÄ / VM-ARKISTO

Uudella joutoalueiden metsitystuella pyritään saamaan Suomeen lisää metsää ja samalla lisää hiilinieluja.

JOUTOMAAT
KASVAMAAN
Joutomaiden metsitystukea koskeva laki tuli voimaan vuoden
alusta. Metsitystukea voi hakea maaliskuussa Metsäkeskuksesta.

M

etsitystuella tuetaan
niin sanottujen joutoalueiden metsittämistä. Joutoalueet ovat
alueita, jotka eivät ole
aktiivikäytössä olevaa
maatalousmaata eivätkä metsämaata.
Tukea ei saa maiseman tai luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeiden
avoimien alueiden metsitykseen.

Metsitystukea myönnetään joutoalueiden, kuten maatalouskäytön
ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen
ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden, metsittämiseen. Aktiivisessa
viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus
metsittää.
Tuen saamisen ehtona on se, että peltoala ei ole saanut maatalouden tukia
vuoden 2019 jälkeen.
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Tukiehtojen mukaan metsitettävän
alan tulee olla vähintään 0,5 hehtaarin
suuruinen, yhtenäinen ja keskimäärin
vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan
metsänkasvatukseen sopiva. Metsitystukea ei saa, jos alan metsittämiseen on jo
aiemmin myönnetty rahoitus.
Metsitykseen soveltuvia joutoalueita
on Suomessa noin 120 000 hehtaaria.

Jopa 2 900 euroa hehtaarille
Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta, ja se
perustuu keskimääräisiin laskennallisiin
kustannuksiin hehtaaria kohden.
Tuen määrä olisi entisillä turvetuotantoalueilla 1 000–1 500 euroa hehtaarilta
ja muilla joutoalueilla 1 500–2 000 euroa hehtaarilta.
Tämän lisäksi maksetaan hoitopalkkiota 900 euroa hehtaarilta siten, että ensimmäinen erä (450 euroa) maksetaan
toisena vuonna ja toinen samansuuruinen erä 8. vuonna metsityksen jälkeen.
Hoitopalkkion saaminen edellyttää taimikon heinäntorjunnasta ja varhaishoidosta huolehtimista sekä tarvittaessa
täydennysistutuksen tai -kylvön.
Kun rahoituspäätös on saatu, metsitystoimet pitää tehdä tukipäätöstä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Metsitys toteutetaan istuttamalla tai
kylvämällä, turvepohjaiset entiset peltomaat kuitenkin vain istuttamalla.

– Kannattaa varmistaa etukäteen,
että kohde ei ole esimerkiksi arvokas
perinnebiotooppi tai uhanalaisten lajien
esiintymispaikka, ennen kuin ryhtyy
laatimaan pitemmälle meneviä suunnitelmia, Lea Jylhä muistuttaa.

Lisää metsää ja hiilinieluja

– Ely-keskus tarkastaa kunkin kohteen
luontoarvot ennen metsitystuen myöntämistä, muistuttaa MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä.

Tervetullut kannuste
– On hyvä, että saadaan käyttöön joutomailla oleva potentiaali niin puuntuotantoon kuin hiilen sidontaan. Uusi
tukijärjestelmä tuo tähän tervetulleen
kannusteen maanomistajille, iloitsee
MTK:n metsäasiantuntija Lea Jylhä.
MTK:n tavoitteena oli se, että tukijärjestelmä olisi mahdollisimman selkeä
ja ottaisi huomioon mahdollisimman
monentyyppiset kohteet. –Maanomistajien kannattaakin tarttua tilaisuuteen ja

tarkistaa, löytyykö omilta mailta metsitykseen sopivia kohteita.
Ely-keskus antaa lausunnon kaikkien
kohteiden luontoarvoista, ennen kuin
niistä tulee tukikelpoisia.

”

Metsitystuella
tulee saada aikaan
pysyvä metsäala.

”

Joutoalueiden metsitystuki
Korvaus (euroa/ha)

Maapohja ja menetelmä

2 000

turvepohjaiset alueet

1 500

kivennäismaat

1 500

vanhat turvetuotantoalueet, istutus

1 000

vanhat turvetuotantoalueet, kylvö

1 800

kivennäismaat, jalot lehtipuut ja tervaleppä

Hoitopalkkio 900 euroa/ha
(450 euroa 2. vuonna ja 450 euroa 8. vuonna metsittämisen jälkeen)

Metsitystuen tavoitteena on saada lisää
metsiä ja vahvistaa hiilinieluja. Tuen
avulla tulisi saada aikaan pysyvä metsäala, joten tukea ei myönnetä esimerkiksi
joulukuusiviljelmille. Metsitettyä aluetta
tulee hoitaa ja säilyttää metsämaana vähintään kymmenen vuotta.
Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa luonnon monimuotoisuus, maaseutumaisema, vesitalous ja kaavarajoitteet. Metsäkeskus pyytää näistä ely-keskukselta lausunnon.
Tukea ei saa ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten
niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden, metsittämiseen.
Metsitettävillä aloilla edistetään myös
monimuotoisuutta esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja.
Metsitystä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Metsitystukea haetaan Metsäkeskuksesta, ja haku avautuu
maaliskuun aikana. Metsänhoitoyhdistykset auttavat hakemiseen ja hankkeen
suunnitteluun liittyvissä asioissa.
Metsitystukea koskeva laki on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.
LISÄTIETOJA

metsakeskus.fi/tuki-joutoalueiden-metsitykseen

OHJEITA TULOSSA
Tänä keväänä valmistuvat
myös metsänhoidon suositukset joutoalueiden metsitykseen.
Uudet, Tapion johdolla laaditut suositukset antavat parhaat
toimintamallit uuden metsitystuen kohteiden metsänhoitoon.
Metsitystuen avulla pyritään
lisäämään metsäalaa ja hiilen sitoutumista metsiin.
LISÄTIETOJA

Joutoalueiden metsitystuessa on kyse merkittävistä tukisummista. Tuilla korvataan
taimikon alkuun saattamisen kustannuksia.

metsanhoidonsuositukset.fi
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TÄTÄ PÄIVÄÄ

MTK on mukana kehittämässä keinoja siihen, miten luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon hakkuiden yhteydessä.

VAHVAA KÄYTÄNNÖN
EDUNVALVONTAA
MTK on jäsenkuntansa asialla. Ilman MTK:ta ei viljelijöiden
ja metsänomistajien ääni kuuluisi päätöksenteossa.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN KUVAT VM-ARKISTO JA BARTJE HARMOINEN

M

itä MTK tekee ja mitä
olette saaneet aikaan?
Nämä ovat kysymyksiä,
joita jäsen järjestöltään
kysyy. Vastaus kuuluu,
että me teemme pitkäjänteistä ja vaikuttavaa edunvalvontaa,
viestintää ja kuluttajatyötä monella eri
tasolla.
Järjestön edunvalvonta on vahvaa,
kun olemme ajan hermolla, katsomme

eteenpäin, vedämme yhtä köyttä ja verkostoidumme.
MTK:ssa jäsenistön ääni kantautuu
sitoutuneiden luottamushenkilöiden välityksellä yhdistysten, metsänhoitoyhdistysten ja MTK-liittojen kautta keskusliittoon sekä päätöksentekijöille Suomessa
ja maailmalla.
Edunvalvonta vaatii suunnitelmallisuutta, vahvaa osaamista ja riittävää
rahoitusta. Maaseudun yhteisen viestin
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viemisessä ovat apuna laaja jäsenkunta
sekä sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus, jonka MTK omistaa Viestimedia
Oy:n kautta.

Globaaleja haasteita
Euroopan unionilla on yhteinen kauppapolitiikka ja ilmastopolitiikka, joissa
suomalaisten viljelijöiden ja metsänomistajien etu on turvattava.
– Kauppapolitiikka vaikuttaa tullitarif-

Juha Roininen/ EUP-IMAGES

– Kauppapolitiikalla on merkittävä vaikutus maataloutemme markkinahintoihin,
sanoo MTK:n kansainvälisten asioiden
johtaja Juha Ruippo.
feihin, kiintiöihin ja muihin tuonnin ja
viennin säädöksiin. Kauppapolitiikalla
on merkittävä vaikutus maataloutemme markkinahintoihin ja maatalouden
turvaamiseen EU-yhteismarkkinoilla,
kertoo MTK:n kansainvälisten asioiden
johtaja Juha Ruippo.
Ilmastopolitiikalla vastataan globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja luodaan
biotalouteen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Me tarjoamme omia ratkaisujamme ilmastonmuutoksen torjuntaan
ja sopeutumiseen ja korostamme vahvasti ruokaturvaa ja metsien kestävän
talouskäytön merkitystä.

”

Korostamme
ruokaturvaa ja
metsien kestävää
talouskäyttöä.

hittämisohjelma sekä biodiversiteetti- eli
monimuotoisuusstrategia.
Yhteistä maatalouspolitiikkaa viitoittava Pellolta pöytään -strategia pyrkii
vahvistamaan ruokaketjun kestävyyttä
eli vie käytännössä EU-standardeja lähemmäs Suomea.
Tähän asti järjestön CAP-vaikuttaminen on edennyt melko hyvin.
– Saimme maatalouden rahoituksen
turvattua, ja tavoitteitamme on otettu
huomioon neuvoston ja parlamentin
kantoihin. Tukikatto ei ole pakollinen, ja
tuotantoon sidottujen tuen tason jatko
näyttäisi olevan turvattu. Saimme myös
hyvät kirjaukset nautojen korvamerkkisanktioinnin poistoon, talviaikaiseen
kasvipeitteisyyteen ja turvemaihin.
Haasteitakin toki riittää, sanoo MTK:n
Brysselin-toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki.
Tulossa on kevään kovin vääntö, ilmastolaki, jossa komissio avaa kaiken
ilmastoon liittyvän lainsäädännön
keskusteluun. Myös maaperän, veden
ja ilman saasteisiin liittyvä Zero Pollution -toimintaohjelma tuo meille käytännön haasteita. Näihin MTK on kuitenkin hyvin varautunut omilla ilmasto- ja
ympäristöohjelmillaan.

Tärkeää veropolitiikkaa
Koronakriisin aikana MTK on tehnyt
hartiavoimin työtä kausityövoiman saamiseksi tiloille. Ensi kesälle olemme varJuha Roininen / EUP-IMAGES

”

MTK on jäsen maailman viljelijöiden
sekä metsänomistajien pohjoismaisissa,
EU:n ja globaalitason järjestöissä. Niiden
kautta meillä on myös vahva linkki kansainvälisten hallitusten välisten järjestöjen kuten YK:n alaisten FAO:n, IFAD:n
sekä WTO:n toimintaan.

Paljon tapahtuu Brysselissä
EU-edunvalvonnassa vaikutamme komission vihreän kehityksen ohjelman eli
Green Deal -strategian toimeenpanoon.
EU:ssa on nyt valmisteilla muun
muassa CAP eli unionin yhteinen maatalouspolitiikka, kestävä rahoitus, ilmastolaki, metsästrategia, kiertotalouden ke-

– Luonnonsuojelulain päivityksessä
painotamme maanomistajien omaisuudensuojan turvaamista, sanoo MTK:n
ympäristöasiantuntija Markus Nissinen.
mistaneet kausityövoiman maahantulomahdollisuudet viime vuoden pohjatyön
siivittämänä.
Tukiin ja markkinoiden toimivuuteen
vaikuttamisen lisäksi vaikutamme elinkeinoihimme koskevaan veropolitiikkaan. Hyvä esimerkki verkostoitumisen
tärkeydestä ovat tämän vuoden alun
muutokset polttoöljyn energiaverotuksessa.
– Hallitusohjelmaneuvotteluissa verotyöryhmän pääneuvottelijoista kansanedustaja Esko Kiviranta oli avainroolissa ratkaisemassa sitä, että väistämätön
kiristys kohdennettiin puhtaasti energiasisältöveroon, joka palautetaan maanviljelijälle sataprosenttisesti, kertoo MTK:n
verojohtaja Timo Sipilä.
– MTK:ssa meillä oli iso huoli, että
veronkiristys kohdistuisi kokonaan tai
osittain myös veron hiilidioksidikomponenttiin, jolta osin veroa ei palauteta.
Energiaveronpalautus saattaa merkitä jopa tuhansien eurojen palautusta maanviljelijälle.

Maanomistajien oikeudet
MTK:n Brysselin-toimiston johtaja Hanna
Leiponen-Syyrakki tietää, että tuleva
ilmastolaki tietää kovaa vääntöä.

Järjestön keskeistä vaikuttamista ovat
maankäyttö ja maanomistajien oikeudet.
Tähän liittyvä merkittävä lakipaketti on
nyt valmistelussa.
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TÄTÄ PÄIVÄÄ
– Luonnonsuojelulain päivityksessä
painotamme maanomistajien omaisuudensuojan turvaamista. kertoo MTK:n
kenttäpäällikkö ja ympäristöasiantuntija
Markus Nissinen.
– Lunastuslain korvaustasoja täytyy
korottaa vastaamaan nykyhetkeä. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa
järjestö haluaa estää luonnonsuojelun
lisäämisen kaavasuojelun kautta, mikä
johtaisi käytännössä korvauksettomaan

suojeluun tai muuhun käytönrajoitteeseen.
MTK on mukana kehittämässä parhaita luonnonhoidon keinoja eli sitä, miten
luonnon monimuotoisuus ja vesien hyvä
tila otetaan huomioon metsänhoidossa.
– Maanomistajien vapaaehtoisuus on
noussut luonnonsuojelun kantavaksi
linjaksi. Metso-ohjelma oltiin sulauttamassa osaksi Helmi-elinympäristöohjelmaa. MTK:n edunvalvonnan myötä

Metso kuitenkin säilyy itsenäisenä myös
vuoden 2025 jälkeen, Nissinen kertoo.
Muutama vuosi sitten valmisteltiin
soidensuojelun täydennysohjelmaa.
Käytännössä se olisi tarkoittanut soiden
pakkosuojelua yli 100 000 hehtaarille,
joista valtaosa yksityismaille.
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan
MTK:n ehdotus vapaaehtoisen soidensuojelun toteuttamiseksi konkretisoituu
nyt Helmi-ohjelmassa.

MTK Häme on ollut saattamassa
alkuun ViljaTavastia-osuuskuntaa.

Yhteistyötä vilja-alalla

MTK-liitot vaikuttavat vahvasti omaa aluettaan koskeviin päätöksiin. MTK Häme on tehnyt yhteistyötä muun muassa viljaalan yritysten kanssa.

M

TK Hämeen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kataja
kertoo, että työtä tehdään muun
muassa maapolitiikan, alueellisen
maaseutuohjelman ja CAP-valmistelun pa-

rissa. Tärkeimmät neuvottelukumppanit ovat
ely-keskukset ja maakuntaliitot.
– Käymme tiiviitä keskusteluja muun muassa
Evon kansallispuiston vaikutuksista alueen
maanomistajille yhteistyössä alueen metsän-
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hoitoyhdistysten kanssa.
Kataja uskoo, että kasvava viljan käyttö Hämeessä vahvistaa viljamarkkinaa. MTK Häme on
myös ollut saattamassa alkuun viljanviljelijöiden
yhteistä ViljaTavastia -osuuskuntaa. Osuuskun-

nan perustamisessa MTK Hämeen entisellä
puheenjohtajalla, MTK:n johtokunnan jäsenellä
Arto Laineella on ollut keskeinen rooli.
– Vaikka tuottajahinnoista ei nykyään voida
keskustella teollisuuden kanssa, on alueen
viljateollisuus, kuten Fazer Mylly ja Viking Malt,
nähnyt, että tälle alueelle kannattaa sijoittaa ja
kehittää toimintaa, Kataja sanoo.
Liiton toimintaan kuuluu MTK-yhdistysten
aktiivinen tukeminen siten, että yhdistykset
kunnissa vaikuttavat vahvasti viljelijöitä ja
maaseutuyrittäjiä koskevaan päätöksentekoon.
MTK Häme pyrki myös aktivoimaan ehdokkaita
kuntavaaleihin, ja se tekee vaikuttajaviestintää
ja kuluttajatyötä muun muassa Hämeen ruokaviesti -hankkeen kautta.
Maaliskuun alussa MTK Hämeen uutena toiminnanjohtajana aloitti agronomi, MMM Päivi
Rönni.

– Töitä on teettänyt esimerkiksi alueellinen maaseutuohjelma, kertoo Jukka-Pekka Kataja, jonka pesti MTK Hämeen
toiminnanjohtajana päättyi helmikuun
lopussa.

MTK JÄSENTENSÄ
ASIALLA
Sääntelyn ja byrokratian keventäminen
Tuet ja tukipolitiikka
Verotus
Koulutus ja osaaminen

Kotimaista kuntalaisille

Kuntien päätöksentekoon tärkeä linkki ovat MTK-yhdistykset. MTK-Kiuruvesi on
onnistunut vaikuttamaan kaupungin kotimaisen ruuan hankintoihin.

M

TK-Kiuruveden puheenjohtaja Bartje
Harmoinen kertoo, että Kiuruvedellä
on ollut hyvä vaikuttaa asioihin.
– Kiuruveden kaupunki on ymmärtänyt, että vahva maatalous on myös kaupungin
etu, hän toteaa.
Yhdistys on pitänyt yhteisiä kokouksia myös
ympäröivien kuntien kesken yhdessä muiden
MTK-yhdistysten kanssa.
Harmoinen kertoo, että Kiuruveden kaupunki
ollut hyvin mukana tukemassa viljelijöiden tapahtumia.

– Kesäisin olemme järjestäneet maatilapäivän
ja vieneet väkeä tutustumaan tiloille. Yhdistys on
myös järjestänyt avoimia keskustelutilaisuuksia
muun muassa hiilineutraalista maataloudesta.
Koronan takia jäsenille suunnatut tapahtumat
ja maatilapäivä on nyt peruttu, mutta toiminta ei
ole lamaantunut. Kokouksia pidetään edelleen.
– Olemme myös järjestäneet yläkoulun kanssa
Kokkaa kotimaista -tapahtuman sekä toimittaneet sinne Ruokaa-kirjat. Keväälle olemme myös
suunnitelleet tilavierailuja yläkoululaisille, Harmoinen kertoo.

Maanomistus-, maankäyttö- ja
luonnonsuojeluasiat
Maatalouden markkinaedunvalvonta muun muassa markkinahintaseurannan, kuluttajatyön, menekinedistämistoiminnan sekä vientihankkeen kautta
Puumarkkinaedunvalvonta, puumarkkinoiden hintaseuranta sekä
avustaminen puumarkkinaoikeudellisissa riitakysymyksissä
Lomitus, työhyvinvointi ja työssä
jaksaminen
Riistapolitiikka
Koronavarautuminen, muun
muassa huolehtiminen tilojen kausityövoiman saannista
Viestintä kotimaisesta ruuasta,
metsätaloudesta sekä uusista yrittämisen mahdollisuuksista
Huoltovarmuus ja maatilojen varautuminen
Maaseudun infrastruktuuri
EU:n ja Suomen metsäpolitiikka
Kauppapolitiikka

– Yhteistyö Kiuruveden kaupungin kanssa sujuu hyvin, kertoo MTK-Kiuruveden
puheenjohtaja Bartje Harmoinen.

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka
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UUDET TUULET

TEKSTI TERHI LÖFSTEDT KUVAT KARI SALONEN / VM-ARKISTO JA PIRJO MUTKALA

Satunnaiset ohikulkijatkin tunnistavat, mitä kasvia hamppupellossa kasvaa.

HAMPUN SUOSIO KASVAA
Ypäjäläisellä Paavo Mutkalalla on jo muutaman
vuoden kokemus öljyhampun tuotannosta.

H

ampusta monilla on mielipide ja usea kasvin tunnistaa, mutta harva tietää,
että hamppua on viljelty
Suomessa tuhansia vuosia.
Viime vuosisadalla viljely
oli vähäistä. Tunnetuinta taitaa edelleen
olla kannabiskasvin salakasvatus huumekäyttöön.
– Esittäytyminen hampunviljelijäksi
herättää huvittuneisuutta, mutta olen
kertonut naapureille olevani rehellisellä
asialla, naurahtaa ypäjäläinen Paavo
Mutkala. Hänellä on muutaman vuoden kokemus öljyhampun tuotannosta.
Viime kesänä Mutkalalla oli viljelyssä
usean hehtaarin ala hamppua sopimusviljelynä Trans Farm Oy:lle.
Viime vuosina kuluttajien tietoisuus
hampun roolista elintarvikekasvina on
kasvanut huimasti. Tätä on edistänyt eri-
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laisten hampputuotteiden kuten öljyjen
näkyminen ruokakauppojen hyllyillä.
– Tulevaisuus näyttää kiintoisalta, sillä
hampputuotteille on kysyntää ulkomaita
myöden, Mutkala sanoo.
Haasteena on sopivien lajikkeiden
vähyys. Toistaiseksi vain Finola-lajike
alittaa sallitun THC-pitoisuusrajan ja soveltuu kasvuaikansa puolesta Suomessa
viljeltäväksi.

Hamppu kestää hallaa
Tuotannon lupaava tulevaisuus yhdistettynä viljelyolosuhteiden vaihteluun on
yrittämisen ydin.

– Hampunviljely sopii haasteita pelkäämättömälle, sanoo ypäjäläinen viljelijä
Paavo Mutkala.

”

Tulen joskus
puimurista ulos
haistelemaan savun hajua.

”

Korkean ja sitkeäkuituisen hampun puiminen on tarkkaa työtä.

HAMPPU

– Olen aina tykännyt haasteista, Paavo
Mutkala sanoo.
Pellavan, kuminan ja nurmisiementen
tuotannon lisäksi hänelle on kertynyt
kokemusta hallanarasta tattarista.
– Hamppu ei hallasta pelästy, mutta
lounaissuomalaisilla savimailla tulee
usein keväisin pula kosteudesta, mikä
hidastaa kasvuun lähtöä ja pienentää
satoa.
Viljanviljelykoneet riittävät öljyhampun viljelyn aloittamiseen, mutta lisäksi
tarvitaan viljelytekniikkaan perehtymistä
ja uuden toimintamallin omaksumista
erityisesti korjuussa ja kuivatuksessa.
– Korkean, jopa kaksimetrisen kasvuston puimisessa pitää vähän kikkailla.
Tavoitteena on vähentää puimurin läpi
kulkevaa kasvimassaa.
Pitkä, sitkeäkuituinen kasvi kietoutuu
helposti puintikoneiston akseleihin ja
aiheuttaa pahimmillaan tulipalon.
– Hamppua puidessani tulenkin joskus
puimurista ulos haistelemaan savun
hajua. Sadonkorjuu voi muuten päättyä
niin puimurin kuin hamppupellon polttamiseen, Mutkala hymähtää.
Kuivatuksen onnistuminen on viimeinen kompastuskivi ennen sadon saamista markkinakuntoon.

(CANNABIS SATIVA)

– Matala kuivatuslämpötila alussa on
hampunsiemenelle tärkeä. Näin varmistetaan, ettei satsi jämähdä kesken kierron kuivuriin. Itse käytän kylmäilmakuivausta siementen alkukuivaukseen.

Vanha viljelykasvi (kangaskuidut, köydet, rohdoskäyttö, öljykäyttö)

Monipuolinen raaka-aine
Hamppu tuo kaivattua monipuolisuutta
kasviperäisten raaka-aineiden palettiin.
Hampusta saadaan elintarvikkeita,
rehua, kosmetiikkatuotteita ja kuitua.
Kotimaisia hampputuotteita tulee kauppoihin jatkuvasti lisää.
Hampusta saadaan myös potkua peltoon. Kasvi edistää luonnon monimuotoisuutta, ja maahan jäävä kasvimassa
parantaa maan rakennetta tulevien satovuosien kasveille.
Jatkossakin Ypäjällä nähdään ohikulkijoita vilkuilemassa oudon tuttua kasvia,
ja sama näky tulee tutuksi myös muualla. Alkuvuodesta tulleen tiedon mukaan
alan kaksi vahvaa toimijaa, Murtolan
Hamppufarmi ja Trans Farm, yhdistivät
voimansa öljyhampun viljelyttämisessä
ja markkinoinnissa.
Tämä tuplaa tulevan satokauden
viljelyalan ja tekee hampusta yhden
teollisesti merkittävistä kasvipohjaisista
raaka-aineista.

Hampun viljelyala Suomessa
on kasvussa, toistaiseksi se on
alle 1 000 hehtaaria
Yksivuotinen kasvi, keskisato
600–1 000 kg/ha
Euroopan unioni listaa sallitut
lajikkeet, kriteerinä alle 0,2 %:n
huumaavien aineiden THC-pitoisuus, käytännössä viljelyssä
vain Finola-lajike
Elintarvikekäyttö (öljy, proteiinit) on kasvussa
Kuituhampun uusia käyttökohteita ovat muun muassa
muovikomposiitit ja rakentaminen
LÄHTEITÄ
LUKE, TAMPEREEN YLIOPISTO,
HEMPREFINE, TRANS FARM
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MAHDOLLISUUKSIEN
MAASEUTU
Metsämyynnin verotus –
tulot metsän sijaintikuntaan

Biopolttoaineista voimaa
talouteen ja ilmastotyöhön

market

Maankäytön suunnittelu
on kunnan ydintehtäviä

kunta

Kunta vastuullisena
metsänomistajana

Lähipalveluita arvostetaan

Työvoimaa tarvitaan

Julkiset hankinnat
aluetaloutta nostamaan
Julkiset rakennushankkeet puupohjaisiksi

Bus

koulu

Kunnan etu esiin maakuntakaavoituksessa

Pakkolunastus on aina
viimeinen keino

Koulutus investointi
tulevaisuuteen

Eläimet tarvitsevat
lääkärinsä

Monipaikkaisuus yleistyy

b&B

Elämyksistä liiketoimintaa

Kotimaista lähiruokaa

Puhdas vesi on
rikkautemme
Ympäristönsuojeluun
on omat työkalunsa
Hyvä metsänhoito on
tehokkain ilmastoteko
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Kuntavaaleissa meillä on tilaisuus valita,
ketkä meitä kunnan päättävissä elimissä
edustavat. Muista siis äänestää!
TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVAT JAANA KANKAANPÄÄ JA SANNE KATAINEN
VAALIESITEKUVAT MAINOSTOIMISTO HINKU

kunta

E

i näitä vaaleja etänä voiteta, kasvotusten ne voitetaan, sanoi eräs ehdokas jokunen vuosi sitten.
Vaan eipä voiteta enää. Koronan seurauksena
huhtikuun kuntavaalien kampanjointia käydään
pitkälti netin, sähköpostin, somekanavien ja virtuaalikokoontumisten avulla.
Tälläkin kertaa kuntavaalit ovat tärkeät, tänä vuonna jopa
erityisen tärkeät. Koronan jälkilasku tulee myös kunnissa
maksettavaksi, sillä valtio ei kykene tukemaan kuntia loputtomiin.
Uudet kuntapäättäjät joutuvat vaikeiden valintojen eteen
miettiessään, miten turvata peruspalvelut. Siksi on tärkeää
valita valtuustoihin päättäjiä, jotka ovat lähellä jokapäiväistä
arkeamme.
Se, joka ei halua käyttää äänioikeuttaan, ei voi myöskään
nurista kunnassa tehdyistä päätöksistä.

Paikallista elinvoimaa
Sosiaali- ja terveyspalvelujen näköpiirissä oleva siirtyminen
pois kunnilta korostaa entisestään kuntien roolia kasvun,
osaamisen ja elinvoiman moottoreina.
Siksi kuntavaalit ovat erityisen tärkeät niille, joiden leipä
on riippuvainen maaseudun ja sen elinkeinojen elinvoimasta. Myös julkisten hankintojen rooli oman alueen yritystoiminnalle on tärkeää ymmärtää ja hyödyntää.
Maaseudun kannalta olennaista on se, että valtuustoihin
tulee valituksi henkilöitä, jotka ymmärtävät maaseutujen
elinkeinojen sekä ylipäätään työn ja tulojen merkityksen
kunnille ja meidän kaikkien hyvinvoinnille.
– Äänestää pitää, jotta valtuustoon valitaan henkilöitä,
jotka tuntevat maaseudun ja paikallisen yrittäjyyden. Tarve
kuntien elinvoiman vahvistamiselle on nyt suurempi kuin
koskaan, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
MTK:n kuntavaalitavoitteet Marttila kiteyttää kolmeen
kohtaan: maaseudun elinkeinot on saatava kasvuun, maankäytön on oltava kestävää ja reilua, ja veroeuroilla kehitetään paikallistaloutta.

Kohti monipaikkaisuutta
Koronan jälkeinen aika avaa uusia mahdollisuuksia maaseudun elinvoiman vahvistamiseen. Etätöiden lisääntyminen,
monipaikkaisuus ja huoltovarmuuden korostuminen tuovat
tilaisuuksia, mikäli valtuutetut ymmärtävät näihin tarttua.

– Megatrendi monipaikkaisuus tarvitsee tuekseen nopeat verkkoyhteydet ja kunnossa olevat väylät, Juha Marttila sanoo.
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– Viime kädessä juuri valtuutetut päättävät, kuinka paljon maaseutujen elinkeinoista halutaan työtä ja tuloja, Juha
Marttila sanoo.
Koronakriisi osoitti, että suomalaisilla
on suuri valmius monipaikkaisuuteen,
jossa osa ajasta vietetään maalla ja osa
kaupungeissa. Yhä useampi suomalainen on yhtä aikaa maaseudun ja kaupungin asukas.
Marttilan mukaan on mahdollista, että monipaikkaisuus on uusi megatrendi,
kasvun ajuri.
– Jos monipaikkaisuus halutaan hyödyntää, niin nopeat verkkoyhteydet,
kunnossa olevat väylät ja riittävät julkiset yhteydet ovat elementtejä, jotka kunnissa pitää olla kunnossa.
– Vaikkapa Tammelasta ja Teuvalta
löytyy esimerkkejä
asioiden fiksusta
hoitamisesta, Tiina
Perho sanoo ja
kehottaa katsomaan
videot MTK:n kuntavaalisivuilta.

Lähiruokaa kuntiin
Reseptin maaseudun elinkeinojen
kasvuun on syytä olla monipuolinen.
Lähipalveluiden saatavuus, palvelujen
digitalisointi, matkailun edistäminen,
biopolttoaineiden hyödyntäminen ja
kuntien rooli vastuullisena metsänomistajana ovat kasvun tärkeitä pilareita.
Juha Marttila puhuu myös koulutuksesta, työvoiman saatavuuden turvaamisesta ja julkisista hankinnoista.
– Kunnissa lähtisin ensimmäiseksi
liikkeelle hankintastrategian laatimisesta, jollei sitä ole
vielä tehty. Suunnitelman painopisteeksi nostaisin
sellaiset kriteerit,
jotka ottavat huomioon kunnan
mahdollisuudet tukea paikallista yritystoimintaa, sanoo
Marttila.
Julkiset keittiöt
tarjoilevat vuosittain lähes 400 miljoonaa ruoka-annosta, suurin osa näistä
kunnissa.
– Kuntiin tarvitaan aitoa tahtotilaa
kotimaisen tai lähiruoan hankkimiseen.
Lisäksi tarvitaan aimo annos hankintaosaamista ja hankintaan osallistuvien
yhteistyötä.

”

paljon valtaa kuin nykyään alueiden
käytön suunnittelussa ja rakentamisen
luvituksessa. Maankäytössä tehtävillä
ratkaisuilla päättäjät vaikuttavat suoraan
kunnan elinvoimaan ja hyvään
elinympäristöön
samoin kuin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävään kehitykseen.
– Kuntien maapolitiikassa pitää
ottaa huomioon
myös maanomistajan asema.
Pakkolunastuksen pitäisi olla se vihoviimeinen vaihtoehto maanhankintaan,
sanoo MTK:n johdon erityisavustaja
Tiina Perho.
Perho on ollut keskeisesti mukana järjestön vaaliohjelman laatimisessa.
Valtuustoon valitut kuntapäättäjät
päättävät siitä, pidetäänkö veroeurot kotimaassa ja kotikunnassa hyödyttämässä
paikallistaloutta vai annetaanko niiden
valua muualle.

Tarve kuntien
elinvoiman
vahvistamiseen
on suurempi
kuin koskaan.

Reiluutta maankäyttöön
Kunnilla ja kuntapäättäjillä ei ole koskaan Suomen historiassa ollut niin
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”

– Esimerkiksi tukemalla kotimaan
puurakentamista voidaan samalla tukea
kotimaista yritystoimintaa ja edistää
Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

VUODEN 2021
KUNTAVAALIEN
AIKATAULU
Ehdokashakemusten
jättöpäivä 9.3.
Ehdokasasettelun
vahvistaminen 18.3.
Ennakkoäänestys
kotimaassa 7.–13.4. ja
ulkomailla: 7.–10.4.
Vaalipäivä 18.4.
Uudet valtuustot aloittavat
työnsä 1.6.2021

Puunkäytön lisäämisellä on merkittäviä
positiivisia vaikutuksia kuntien talouteen, Tiina Perho muistuttaa.
Perhon mielestä puurakentamisen
mahdollisuuksiin pitäisi tarttua hanakammin maankäyttö- ja rakennuslain
uudistuksessa.
MTK esittää, että kunnat edellyttävät
vähintään 50 prosentin puupohjaisuutta rakennusmateriaaleissa. Puunmyynnistä kertyvät verot MTK tulouttaisi
täysimääräisesti metsän sijaintikuntaan,
jossa hakkuiden jäljetkin näkyvät.

Työtä ja tuloja
Tiina Perho kehottaa kaikkia MTK:n
jäseniä tutustumaan MTK:n vaaliohjelmaan, joka löytyy järjestön verkkosivuilta. – Ohjelma on tarkoitettu ehdokkaille, tukijoukoille ja puolueille, siis meille
kaikille.
Perho vinkkaa kävijöitä tutustumaan
erityisesti videoihin julkisista hankin-

noista ja käytännön esimerkkeihin kunnista, joissa on onnistuneesti hyödynnetty lähialueen yrityksiä palveluiden ja
tuotteiden tarjoajana.
Yhtenä esimerkkinä on Tammelan
kunta, jossa lähialueen tuottajien antimet ovat päässeet kuntalaisten lautasille. Videolla kuullaan myös kuntapäättäjän vinkit yrittäjille siitä, miten hankintaprosessi kunnassa toimii ja miten
tarjouskilpailuun voi päästä mukaan.
– Usein hankintalaki mielletään möröksi, jossa paikalliset, pienet yritykset
jäävät jalkoihin. Näin ei suinkaan ole,
oikaisee Perho.
Toinen esimerkkivideo on Teuvan
kunnasta, jossa metsänhoitoyhdistys
toimittaa kunnan ja lähialueen metsänomistajien metsien energiapuusta tehtyä
haketta kunnan lämpövoimalalle ja samalla työllistää paikallisia yrittäjiä.
– Metsänomistaja ja yhdistys saavat
rahaa ja metsänsä parempaan kasvu-

kuntoon. Ja kun kuljetusmatkat ovat
lyhyitä, ilmasto kiittää, eikä kunnan
rahaa kulu turhiin rahteihin. Kaikki
hyötyvät.

LISÄÄ NETISSÄ
MTK:n kuntavaaliohjelma
”Työtä ja tuloja maaseudun
elinkeinoista”
Video, ruokapalvelut:
Tammelan malli
Video, metsäenergia:
Teuvan malli
Tulossa myös muita videoita
LISÄTIETOJA

mtk.fi/kuntavaalit
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RUISTA RANTEESSA

MAAPERÄ
KASVUKUNTOON
Maan kasvukyky on tulevaisuudessa
kilpailuvaltti. MTK ja SLC kirittävät
jäseniään laittamaan kasvuston töihin
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI KUVAT AIRI KULMALA, HENRIK JENSEN JA JAANA KANKAANPÄÄ / VM-ARKISTO

T

ulevan kesän kynnyksellä MTK
ja SLC julkaisevat maaperäohjelman. Se ponnistaa MTK:n
ympäristölupauksista ja vie samalla päätökseen ohjelmasarjan, johon
kuuluvat viime vuosina julkaistut ilmasto-, monimuotoisuus- sekä vesiohjelma.
Maaperäohjelmassa korostetaan
maan kasvukyvyn ja rakenteen toimivuuden merkitystä muun muassa
veden ja ravinteiden sekä kaasujen liikkeisiin. Niihin perustuu ympäristö- ja
ilmastokestävä ruuan- ja puuntuotan-

to. Maan kasvu on yhteinen ilmastoratkaisumme.
Maatalouden päästöistä 75 prosenttia
on lähtöisin maaperästä. Osana EU:n
vuoden 2030 biodiversiteettistrategiaa
valmistellaan EU:n maaperästrategiaa,
jossa käsitellään eroosion ja saastumisen
vaikutuksia maaperään sekä korostetaan
tarvetta maaresurssien suojeluun.
Jotta visio ilmastoneutraalista Euroopasta toteutuu, viljelijöitä ja metsänomistajia tarvitaan pitämään maa tuottavana ja elävänä.
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Ratkaisut omissa käsissä
– Meillä on kädet mullassa ja ratkaisu
käsissämme. Tavoitteena on maatalouden kestävä tehostaminen siten, että panoskäyttö tarkentuu, lannoituksen satovasteet paranevat ja satotasot nousevat.
Maan perusparannuksista on huolehdittava nykyistä paremmin, samoin viljelyn
monipuolisuudesta, luettelee MTK:n
ympäristöjohtaja Liisa Pietola.
Ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisut ja päästövähennykset on kohdistettu
maataloudessa viljelymenetelmiin ja

”

Maan
kasvukunto
vaatii
ylisukupolvista
huolenpitoa.”

Inkeren kartanon isäntä
Henrik Jensen maksimoi
peltojensa hiilensidontaa
hyvällä laidunkierrolla.

– Nurmiala on avainasemassa meidän
peltojen kunnostamisessa, kertoo Inkeren kartanon isäntä Henrik Jensen.
– Nurmiviljelykierto sopii luontevasti
emolehmätuotantoon, ja samalla se
mahdollistaa ympärivuotisen kasvipeitteisyyden. Kun pitää niittosängen riittävän pitkänä, nurmi lähtee heti kasvamaan uudestaan ja hiilensidonta jatkuu,
Jensen kuvailee.
Myös laiduntamisella on merkittävä rooli kartanon peltojen rakenteen
parantamisessa ja monimuotoisuuden
edistämisessä.
– Hyvällä laidunkierrolla saadaan
maksimoitua hiilensidonta.

kunnossa, juurimassaa on enemmän ja
ravinteita otetaan tehokkaammin ja syvemmältä, Jensen kertoo.
Maan tuottavuudesta ja puhtaudesta
on pidettävä kiinni kasvutekijöiden tasapainolla sekä lannoitteilla ja maanparanteilla ilman haitta-aineita. Ykkösasia
on maan rakenteen toimivuus.
– Viljelyllä ja metsänhoidolla ei voida
kuitenkaan hallita maaperän kaikkia
prosesseja, sillä säät ja ilmastonmuutos
vaikuttavat niihin. Siksi viljelyä ei voida
lakisääteisesti määrätä tehtäväksi tietyllä
tavalla, Pietola huomauttaa.

Maan terveys avainasemassa

Hyvän kasvukunnon ylläpitämiseksi
maa tarvitsee säännöllistä kalkitusta.

pellonkäytön muutoksiin. Oikeanlaisilla viljelykierroilla ja seoskasvustoilla
kasvatetaan maaperän hiilivarastoa ja
vähennetään tauti- ja tuholaistorjunnan
tarvetta.
Inkeren kartanossa Salon Perttelissä
kasvatetaan emolehmiä mutta myös heinää ja viljaa.
Vielä 25 vuotta sitten tilalla keskityttiin vain kasvinviljelyyn, ja peltojen
tiivistyminen aiheutti haasteita. Nurmi
ja karjanlanta ovat auttaneet palauttamaan maaperän kuohkeammaksi.

Maata on arvostettava kasvualustana ja
samalla vaalittava ylisukupolvista maan
kasvukunnon hoitamista.
– On viljelijän ja luonnon yhteistyön
aliarvioimista, jos esimerkiksi vedetään
asvaltti tuottavan maan päälle, Liisa Pietola toteaa.
Maaperät ovat erilaista eri puolilla
Suomea, eikä niiden hiilensidontakyvystä tai päästöriskeistä tiedetä vielä tarpeeksi. Lisätutkimusta ja -mittaamista
tarvitaan peltojen ja metsien maankäsittelyn vaikutuksista.
Tehokas hiilensidonta vaatii kuitenkin
kylvöä, istutusta, kasvuston hoitoa sekä
sadonkorjuuta. Maan ilmavuus ja mikrobitoiminta luovat edellytykset maan
kasvuun ja sen myötä maaperän hiilivarastojen kartuttamiseen.
– Meidän tilallamme maan tiivistymistä vältetään ajoittamalla karjanlannan
levitys siten, ettei maa olisi liian märkää.
Myös salaojien kunnosta huolehtiminen on tärkeää. Kun maan rakenne on

Liisa Pietola muistuttaa, että kaikkia
maaperän prosesseja ei voi hallita viljelyn
keinoin.
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KOONNUT MAINION TOIMITUS KUVAT VM-ARKISTO JA JOHTOKUNNAN KOTIALBUMIT

JOHTOKUNTA
ESITTÄYTYY

KATSO VIDEOT!
Johtokunnan jäsenet kertovat
tavoitteistaan myös videolla.
LISÄTIETOJA

mtk.fi/johtokunta-ja-johtoryhma

Tämä juttu tehtiin Mainion lukijoiden
toiveesta: MTK:n johtokunnat jäsenet
esittäytyvät ja kertovat samalla
tavoitteistaan järjestötyössä.

Yhdessä vaikuttamista
Juha Marttila, johtokunnan puheenjohtaja, Simo. Emolehmätuotanto.

T

ulin MTK:n johtokuntaan
vuonna 2004. Vuonna 2005
minut valittiin MTK:n 2. puheenjohtajaksi ja vuonna
2009 puheenjohtajaksi. Tehtäväni
on johtaa järjestöä, olla etsimässä
sitä suuntaa, mihin työssämme menemme.
Tavoitteeni on järjestää tälle
MTK-laiselle yhteisölle mahdollisuuksia toimia oikeaan suuntaan,
oikealla tavalla ja mahdollisimman
tehokkaasti. Puheenjohtaja on aika
usein myös kasvot järjestölle. Ilo
onnistumisista on suurin, kun saa
suoraan palautetta yksittäiseltä
jäseneltä.
MTK:n tehtävä on luoda edellytyksiä jäsenten elinkeinotoiminnalle. Asiantuntijuus on tärkeää.
Sen avulla me voimme saavuttaa
sekä Suomessa että maailmalla
vahvan aseman niissä pöydissä,
joissa asioita valmistellaan ja joissa niistä päätetään.
Ilman MTK:ta ei meidänkään
tilalla olisi maataloutta. MTK:n
ääni kuuluu juuri niin suurena kuin sen
jäsenkunta on. Kaikki lähtee yhdessä
vaikuttamisesta.

Juha Marttila
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”

MTK:n tehtävä on 		
luoda edellytyksiä 		
jäsenten elinkeino-		
toiminnalle.

”

Parempaa omaisuudensuojaa
Pekka Kärkäs, johtokunnan jäsen, Imatra. Metsätalous ja kasvinviljely (luomu).

M

TK:n johtokunnassa aloitin
tämän vuoden alussa. Olen
erikoiskasvivaliokunnan ja
ympäristö- ja maankäyttövaliokunnan jäsen, puutarhaverkoston jäsen
sekä jäsenpalveluvaliokunnan varajäsen.
Koulutuksena minulla on maatalousalan
perustutkinto, puutarhurikoulutus sekä
metsätalousyrittäjän ammattitutkinto ja
metsämestarin erikoisammattitutkinto.
Luottamustehtävissä olen toiminut kahdeksan vuotta metsänomistajien edunvalvojana Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksessä.
Olen tottunut toimimaan erilaisten
ihmisten kanssa, mikä on edellytys sujuvalle yhteistyölle. Yhteistyöllä voimme
kulkea kohti valoisampaa tulevaisuutta.

MTK:n tärkein tehtävä on jäsenkuntamme
taloudellisen toiminnan turvaaminen.
Itselleni tärkeä vaikuttamisen kohde on
maanomistajien omaisuudensuojan parantaminen.

”

Kuljemme 		
yhteistyöllä
kohti valoisaa 		
tulevaisuutta.”
Pekka Kärkäs

Aktiivista viestintää
Mikko Tiirola, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, Petäjävesi.
Metsätalous ja maidontuotanto. Johtokunnassa puhe- ja
läsnäolo-oikeudella.

K

otonani Kaupin tilalla on
50 lehmän lypsykarja ja
metsänhoitoa noin 700
hehtaarin verran. Tilaa
hoidetaan yhtymänä vaimoni siskon
miehen kanssa. Ylisukupolvinen
ajattelu on ytimessä.
Lomituspalveluita käytän aika
paljon. Kesällä ja joulun aikaan ehtii
olla paneutua kotitilan töihin, mutta
muuten ollaan enemmän yhteisellä
asialla kuin tilan töissä.
Toimenkuvaani kuuluvat metsäjohtokunnan kokoukset kerran kuussa, johtokunnan ja johtoryhmän
kokoukset kolmen viikon välein.
Olen toiminut metsänomistajien

äänitorvena nykyisessä tehtävässäni
vuodesta 2009 ja mhy-hallinnossa
vuodesta 1996.
Lisäksi olen mukana kunta- ja
maakuntapolitiikassa.
Tärkeä tehtäväni on olla linkkinä
metsänhoitoyhdistysten, kentän ja
MTK:n metsälinjan ja koko MTK:n
välillä.
Viestinnällinen puoli on korostunut. Olen ollut aika aktiivinen somessa ja kirjoittanut paljon lehtiin,
etupäässä metsänhoitoyhdistysten
jäsenlehtiin. Lisäksi olen mukana
Viestimedian hallituksessa. Toimin
myös MTK:n riista- ja suurpetotyöryhmän puheenjohtajana.

Mikko Tiirola
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Yrittäjien hyvinvointia
Kati Partanen, johtokunnan jäsen, Iisalmi.
Kasvinviljely, metsätalous, urakointi.

M
Kati Partanen

Maaseudun elinkeinojen
edistämistä
Jaakko Halkilahti, johtokunnan jäsen, Salo. Viljantuotanto
ja metsätalous.

O

len aina ollut kiinnostunut yhteisiin
asioihin vaikuttamisesta, ja siksi koko
yrittäjyysurani ajan, yli 25 vuotta, olen
toiminut luottamushenkilönä MTK-järjestössä eri tasoilla. MTK:n johtokunnassa olen
nyt ollut yhdeksän vuotta. Toimin johtokunnan
edustajana elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnassa, sika-siipikarja-, kananmuna- ja sokerijuurikasverkostoissa sekä sokerijuurikasneuvotteluryhmässä.
MTK:n edunvalvonta kattaa hyvin jäsenten
tarpeet. Vaikutamme kotimaan lisäksi aktiivisesti EU:ssa ja laajemminkin.
Turvaamme maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä ja edistämme maaseutuelinkeinojen kehitystä. Vaikutamme muun muassa
maatalous- ja metsäpolitiikkaan, tukijärjestelmiin, rahoitukseen, ympäristö- maankäyttö- ja
kaavoituskysymyksiin, verotukseen ja sosiaalipolitiikkaan. MTK viestii jäsentensä elinkeinoista suurelle yleisölle.
Tulevaisuudessa toimintaympäristön muuttuessa MTK:n onnistuminen edunvalvontatyössä on entistä tärkeämpää. Siksi jokaisen
maa- ja metsätalousyrittäjän kannattaa olla
MTK:n jäsen.
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Jaakko Halkilahti

TK:n tärkein tehtävä on varmistaa, että tulevaisuus kasvaa maalla. Siinä on vahva viesti
ylisukupolvisuudesta, että varmistetaan maa- ja
metsätalouden toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Tärkeää on myös maanomistajien oikeuksien
ajaminen.
Suomalaisen puhtaan, turvallisen ruuan tuottaminen on
tärkeää, ja suomalaisen metsä on monenlaisen hyvinvoinnin
lähde. Pyrin vaikuttamaan siihen, että maa- ja metsätalousyrittämisellä on hyvät toimintaedellytykset.
Erityisesti yrittäjien hyvinvointi on minulle tärkeää, samoin kestävyyden kaikkien ulottuvuuksien varmistaminen.
Olen osaaminen- ja hyvinvointivaliokunnan jäsen. Siellä
käsitellään muun muassa työhyvinvointia ja lomitusta. Olen
myös lammas- ja hevosverkostojen jäsen sekä viljelijöiden
maailmanjärjestön naisten komitean puheenjohtaja.

”

Tärkeää minulle on 		
kestävyyden kaikkien
ulottuvuuksien 		
varmistaminen.

”

Viljelyn puolustamista
Mauno Ylinen, johtokunnan 2. puheenjohtaja, Kauhava. Tärkkelysperunan
ja sokerijuurikkaan viljely, erikoiskasvit, metsätalous.

T

ulin MTK:n toimintaan paikallistasolla 1990-luvun alussa.
Silloin puhuttiin EU-jäsenyydestä ja luotiin suuria uhkakuvia
suomalaisen maatalouden ylle. MTK lähti
puolustamaan suomalaista maataloutta,
ja saatiin neuvoteltua erilaisia erityisratkaisuja Suomea varten. Näiden voimin on
tultu tähän päivään asti.
Silloin näin, kuinka vahva vaikuttaja
tämä etujärjestö on.
Tälläkin hetkellä käydään neuvotteluja
EU:n uudesta maatalouspolitiikasta. Saa-

Mauno Ylinen

ko turvepeltoja viljellä, saako omia metsiä
hakata? Näitä asioita MTK joutuu joka
päivä puolustamaan. Muu yhteiskunta
on etääntynyt maa- ja metsätaloudesta.
Asioidemme esille tuominen ja puolustaminen on yksi MTK:n tärkeimmistä
tehtävistä.
Olen lihavaliokunnan puheenjohtaja,
johtokunnan edustaja nautaverkostossa,
tärkkelysperunaverkostossa, ja perunaverkostossa. Lisäksi olen taloustyöryhmän
puheenjohtaja ja Viestimedian hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Alueellista tasapuolisuutta
Asko Miettinen, johtokunnan jäsen, Joensuu. Maidontuotanto ja
metsätalous.

M

TK on vahva edunvalvontajärjestö, joka puolustaa
maa- ja metsätaloustuottajien, maanomistajien ja
maaseudun asukkaiden oikeuksia.
Omalta osaltani johtokuntatyössä
haluan olla edistämässä yrittämisen
vapautta maaseudulla ja tasapuolista
alueellista kehitystä. Sen lisäksi tuon karjaväen näkökulmaa maatalouspolitiikan
valmisteluun.

Olen MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja.
Jäsenyys oman alueen tuottaja- ja
metsänhoitoyhdistyksessä on paras
kanava olla vaikuttamassa omaan tulevaisuuteensa. MTK on niin monessa
mukana edunvalvontatyössä, että
jäsenmaksulle saa kyllä vastinetta moninkertaisesti. Vähintään yhtä tärkeää on
myös se, että voi tavata kollegoita vähän
rennommissa puitteissa.

Asko Miettinen

Kannattavuuden parantamista
Arto Laine, johtokunnan jäsen, Hattula. Viljantuotanto, metsätalous.

M
Arto Laine

TK:n toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana vuodesta 2000 lähtien. Viljamarkkinaedunvalvontaan
olen tutustunut viljaosuuskunta
ViljaTavastian hallituksen puheenjohtajan roolissa. Viime syksyn vaaleissa minut valittiin myös
Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon.
Aloitin tämän vuoden alussa MTK:n johtokunnassa. Toimin johtokunnan edustajana peltokasvivaliokunnassa sekä kylvösiemen- , mallas-,
öljy-, ja valkuaiskasviverkostoissa. Lisäksi toimin

jäsenenä kuluttajatyöryhmässä.
MTK:n tehtävä on maaseudun elinkeinojen
ja yksityisen maanomistuksen puolustaminen
hyvin laajalla rintamalla. Tärkeää on myös
suomalaisen viljantuotannon kannattavuuden
parantaminen. Koska kasvinviljelijöiden ja kotieläintuottajien välillä vallitsee kohtalonyhteys,
kaikille tuotantosuunnille on luotava edellytykset kannattavalle toiminnalle.
Järjestön vahvuus on sen jäsenissä ja varsinkin
aktiivisissa luottamushenkilöissä. Alan edunvalvonta kuuluu kaikille.
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Koko jäsenkunnan tuntoja
Eerikki Viljanen, valtuuskunnan puheenjohtaja, Vihti. Maidontuotanto
(emolehmätuotanto). Johtokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

I

sännöin Kuuselan tilaa Vihdissä
vaimoni ja kahden pienen poikani
kanssa, ja myös eläkkeellä olevat
vanhempani ovat edelleen tiiviisti
mukana tilamme arjessa. Päätuotantosuunta on tilallamme aina ollut maito,
mutta nyt on menossa prosessi sen vaihtumisesta emolehmätuotantoon.
MTK:n tärkein tehtävä on tehdä kaikkensa suomalaisen maaseudun elinvoiman, sen elinkeinojen ja elämänmuodon

Eerikki Viljanen

kehittymiseksi jäsenistömme haluamaan
suuntaan. Valtuuskunnan puheenjohtaja
on kokouksissa välittämässä koko jäsenistön sekä sidosryhmien tuntoja ja vaateita
johtokunnan suuntaan. Valtuuskunnan
puheenjohtaja edistää niitä asioita, mitä
valtuuskunta on linjannut.
MTK:n, tuottajayhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys on paras
tulevaisuusvakuutus, mitä suomalainen
alkutuottaja voi saada.

Maaseutunuorten edustamista
Kaisa Pihlaja, johtokunnan jäsen, Jalasjärvi. Maidontuotanto.

O

lla jäsenten asialla. Siinä tiivistettynä tärkein tehtävämme. Toimin
johtokunnassa maaseutunuorten
edustajana, ja semmoista intohimoista porukkaa on mahtava edustaa.
Työni MTK:ssa on ennen kaikkea
osallistumista julkiseen keskusteluun, ja
nykypäivänä ruoka, maaseutu ja metsät
kiinnostavat monia.
Meidän tehtävänä MTK:ssa on tuoda
esille maaseudun yrittäjien näkökulma
näihin asioihin. Lisäksi meidän pitää ker-

toa ihan perusfaktoja siitä, miten Suomessa ruokaa tuotetaan ja metsiä hoidetaan.
Tätä työtä tehdään kuluttajatyöryhmässä.
Jäsenpalveluvaliokunnassa taas mietitään,
mitä kaikkea muuta kuin edunvalvonnan
jäsen jäsenmaksullaan saa, esimerkiksi
koulutuksia, lakipalveluja ja jäsenetuja.
Voi olla, että edunvalvonnassa tehty työ
näkyy vasta vuosien päästä, mutta siitä
huolimatta on hyvä huomata, etten ole
yrittäjänä yksin, vaan minulla on iso järjestö tukenani.

”

Kaisa Pihlaja

Meidän pitää kertoa, miten 		
Suomessa ruokaa tuotetaan
ja metsiä hoidetaan.

”

Puhaltamista yhteen hiileen
Markus Eerola, johtokunnan 3. puheenjohtaja, Hyvinkää, Kasvinviljely
(luomussa vuodesta 2010).

M
Markus Eerola
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TK:n perustehtävä on
jäsenten edunvalvonta,
mikä tarkoittaa suhteiden
hoitamista yhteiskunnallisiin päättäjiin niin eduskunnassa kuin
muissa järjestöissäkin. Tärkeää on puolustaa maalla asuvien ihmisten etuja ja
ammatin tulevaisuutta.

Yhteistoiminnan onnistuminen ja
koko järjestön yhteen hiileen puhaltaminen motivoi. Kuuluminen omaan järjestöön viljelijänä tai metsänomistajana
kannattaa, koska silloin saa tietoa ja on
mukana tässä yhteisessä tekemisessä.
Olen mukana Luomuverkostossa ja
peltokasvivaliokunnassa.

RISTIKKO 1/2021
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MTK MENOSSA MUKANA

TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVAT KIMMO HAIMI JA KARI SALONEN / VM-ARKISTO JA ANTTI SUONIO

KOKKAA
KOTIMAISTA
Yläkoulujen paljon
kiitosta kerännyt
Kokkaa kotimaista
-ruokakasvatusmalli
saa ensi syksynä
jatkoa.

P

aikalliset MTK-yhdistykset
ovat tehneet hienoa työtä
peruskoulun 8.-luokkalaisille suunnatun Kokkaa
kotimaista -ruokakasvatusmallin viemisessä kouluihin.
Mallia on kiitelty vuolaasti niin kou-

– Opettajat kiittelivät ruokakassin runsautta, Susanna Suonio kertoo.

luissa kuin yhdistyksissäkin, joten sitä
on päätetty jatkaa ensi syksynä uusin
ruokareseptein.
Viime syksynä Kokkaa kotimaista -kampanjan toteutti 118 MTK-yhdistystä, ja se tavoitti 159 koulua ja reilut
7 500 oppilasta.
Kampanja osoitti, että tämäntyyppisellä ruokakasvatuksella on vahva tilaus.
Nuoret kuluttajat ovat kiinnostuneita
siitä, mitä he syövät ja missä ruoka on
tuotettu.
– Ruokakasvatus on entistä tärkeämpää, jotta nuoret ymmärtävät, mistä
ruoka tulee kaupan hyllylle ja pöytään.
Malli herättelee myös ymmärtämään,
miten ruoka vaikuttaa ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin, luettelee
MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija
Heidi Siivonen.
Samalla, kun koululaisten ruuanvalmistustaidot paranevat, he tutustuvat
suomalaiseen ruokaan ja ruuantuottajiin.

Helppo toteuttaa

Tässä kokataan kotimaista viime syksynä Linnajoen koulussa Porvoossa. Hasselbackan
uunijuuresten kypsyys selviää kokeilemalla.
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Ruokakasvatusmalli tehtiin yhdistyksille
ja kotitalousopettajille mahdollisimman
helpoksi toteuttaa. Paikallinen MTK-yhdistys toimittaa opettajille sähköisen
materiaalin, hankkii kotimaisia raaka-aineita ja vie ruokakassit kouluun.
MTK-Lemin Susanna Suonio ei peittele innostustaan, kun hän kertoo viime
syksyn kokemuksistaan.
– Otin Wilman kautta kouluun yhteyttä, eikä aikaakaan kun kotitalousopettaja vastasi, että ollaan kiinnostuneita, kerro lisää.
Suonio lähetti opettajalle tietopaketin,
ja muutaman päivän päästä opettaja
ilmoitti hänelle päivämäärän sekä oppilaiden määrän ja ruokarajoitteet.
– Tiistaina toimitin ruokakassit Lemin
koululle, ja jo keskiviikkona kotitalousryhmä kokkasi niistä.

KOKKAA KOTIMAISTA
-MATERIAALI
Ruokakassi kotimaisista raaka-aineista sisältää raaka-aineet
pää- ja jälkiruokaan
Oppitunnin aluksi pidettävä teoriaosuus suomalaisesta
ruuantuotannosta (noin 30 minuuttia, Moodle)
Kahoot-tietovisa opiskeltujen asioiden kertaamiseen
(Moodle)
Reseptit kahteen pääruokaan
ja yhteen jälkiruokaan
Oppilaille jaettavat reseptivihkoset (myös sähköinen, tulostusasemoitu versio)

rin palsternakat, Karhun kananmunat
sekä Suonion perunat, porkkanat, sipulit
ja valkosipulit. Vain vadelmat Suonio
hankki kauempaa, Vahvaselta. Loput
ainekset kuten tuoreet mausteyrtit hän
kävi ostamassa kaupasta.
– Kun päivästä oli opettajan kanssa sovittu, soitin tiloille. Sitten tein isännän
kanssa ajolenkin, noudimme tarvikkeet
ja veimme ne seuraavana päivänä koululle.
Kotitaloustunneilla ruuan kuuluu olla hyvää ja ravitsevaa, ja ateriahetkeen
kuuluu olennaisena osana nautinto.
Kotimaiset, laadukkaat raaka-aineet takaavat herkullisen lopputuloksen.
Palautteista Suonion mieleen jäivät
erityisesti kehut perunoista. ”Tämä
peruna maistuu”, kertoo Suonio erään
oppilaan sanoneen.
Kyseessä oli Suonion tilan Mozart-peruna, hyvänmakuinen, hieman jauhoinen yleisperuna. Ei todellakaan mikään
kumi- tai kinderperuna.

Mukana myös kokolihaa

Sähköinen Opettajan opas
linkkeineen
LISÄTIETOJA

Kokkaa kotimaista -opettajan opas ja oppilaan
vihkonen löytyvät osoitteesta
mtk.fi/-/ruokakasvatusmalli

Viime syksyn Kokkaa kotimaista -ruokakassin yksi raaka-aine oli kokoliha, joka
on koulujen kotitaloustunneilla harvinaisuus. Naudan sisäpaistista valmistettiin matalassa lämmössä uunipaistia.

Suonio oli nähnyt etukäteen kotitaloustuntien opetussuunnitelmat, sillä
perheen lapset käyvät Lemin koulua.
– Tiesin, että ryhmän suunnitelmissa
oli valmistaa juhla-ateria ennen itsenäisyyspäivää. Ajattelin, että jos koulu päättää osallistua, tuo on sopiva ajankohta.

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi
Siivonen pitää koululaisten ruokakasvatusta tärkeänä hankkeena.
Lemillä ruokakassista kokkasivat 8.
luokkien valinnaisen kotitalouden ryhmät, joten oppilaat olivat tavallista motivoituneempia ruuanlaittajia.
Susanna Suonio antaa Kokkaa kotimaista -hankkeelle paljon pluspisteitä,
mutta yksi miinuskin tuli: reseptien
raaka-ainelista olisi voinut olla yksinkertaisempi.
Kampanjassa Suoniota ilahduttivat
erityisesti opettajien ja oppilaiden kommentit. Palautteen mukaan lopputulos,
hyvä ruoka, oli palkinnut tulevaisuuden
kuluttajat ja ruuanlaittajat.
– Kommenteista saattoi aistia onnistumisen riemun. Ei sen tarvitse olla kovin
iso juttu, millä 13–14-vuotiaat saa ilahtumaan.

Todellista lähiruokaa

KYSY LISÄÄ

Lemin koulu jakoi ruokakassin ruuat
kahteen opetuskertaan. Ensimmäisellä

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen:
heidi.siivonen@mtk.fi,
p. 040 568 8802

”

Perunan maku
yllätti iloisesti.

MTK:n koulutussuunnittelija
Sakari Alasuutari:
sakari.alasuutari@mtk.fi,
p. 040 920 9732

”

kerralla valmistettiin pääruoka, ja seuraavalla viikolla oli vuorossa jälkiruoka
sekä teoriaosuuden läpikäynti.
Susanna Suonio kertoo hankkineensa
raaka-aineet tiloilta kymmenen kilometrin säteeltä. Kassiin tulivat Kujansuun
naudanpaisti, Talan ruisjauhot, Peuhku-

Kokkaa kotimaista -konsepti tarjoaa
monipuolista reseptiikkaa.

Maaseudun Sivistysliiton
koulutuspäällikkö Virpi Skippari:
virpi.skippari@msl.fi,
p. 040 737 8089
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KENTÄLLÄ

Loikka kohti uutta

K

olmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja MTK
ovat solmineet nelivuotisen sopimuksen, jonka aikana MTK on yksi Kristiinan
pääyhteistyökumppaneista.
Ajatus maataloussektoriin liittyvästä yhteistyökuviosta oli ollut Kristiina Mäkelän toiveena
jo pidemmän aikaa, ja kun hän kertoi toiveensa
managerilleen, asia oli saman tien työn alla.
Kristiina on kotoisin kaupungista, mutta hänellä on maaseutuun vahva kytkös. Lapsuuden
kesät hän vietti isovanhempiensa viljatilalla,
jolloin myös käytännön työt tulivat tutuksi.
Kavereiden kanssa ei aikanaan leikitty barbeilla vaan oltiin leijonia.
– Olen aina rakastanut eläimiä, ja kiinnostuin
lukiossa biologiasta. Jatko-opinnot tulivat vähän sattuman kautta, sillä tutkiessani eri vaih-

KRISTIINA MÄKELÄ
Kolmiloikan Suomen ennätys
hallissa tuloksella 14,38
Kahdeksan Suomen mestaruutta
Moninkertainen arvokisakävijä, olympia-, MM- ja EM-finalisti
INSTAGRAM

@maniitsirk

toehtoja löysin kotieläintieteet. Opiskelujen myötä
sain ahaa-elämyksen, että
maatalous voisi olla minun
juttuni.
Opintojensa myötä Kristiina Mäkelä on tajunnut,
kuinka iso ja tärkeä rooli
maataloudella on ja kuinka
hyvin asioita Suomessa
tehdään. Antibioottien
vähäinen käyttö ja eläinten
hyvinvointi ovat esimerkkejä tästä.

Monipuolista
ruokaa
Maa- ja metsätalous ovat
ilmastonmuutoksen keskiössä niin hyvässä kuin pahassa.
– Vastakkainasettelu on turhauttavaa, sillä
ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Valinnoilla on väliä, ja siksi olisi tärkeää perehtyä
siihen, mitä suuhunsa laittaa.
Ruuan alkuperä on Kristiinalle tärkeää, ja
kaupassa hän valitsee kotimaisia tuotteita.
Urheilijan ruokavalio seuraa pitkälti lautasmallia, ja siihen mahtuu niin lihaa, maitoa kuin
kasviksia. Liha ja maitotuotteet ovat hänen
mielestään hyviä ja tärkeitä ravintolähteitä.
Olennaista on myös kohtuus.
– Tarvitaanko lautaselle niin paljon ruokaa?
Ruokahävikkiä pienennettäisiin myös siten, jos
miettisimme tarkemmin annoskokoa.

NIMITYKSET
MMM, oikeusnotaari
Laura Harjunpää aloitti
kenttäpäällikkönä MTK:n
metsälinjalla 11.1.2021.
Hän edistää työssään
alueellista metsä- ja elinkeinopolitiikkaa ja jäsenten palvelua metsä-,
maankäyttö- ja ympäristökysymyksissä
sekä juridisissa kysymyksissä. Harjunpää
myös vastaa Itä-Suomen PEFC-ryhmäsertifioinnista.

MTK-Pohjois-Karjalan
johtokunta on valinnut
liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi MMM, agronomi Jari Rouvisen Liperistä. Rouvinen aloitti työssään 1.2.2021. Nykyinen
toiminnanjohtaja Vilho
Pasanen jää eläkkeelle 1.5.2021.
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– Odotan MTK-yhteistyöltä monenlaisia
kohtaamisia, keskusteluita ja uuden oppimista, Kristiina Mäkelä sanoo.

MTK-yhteistyön aikana Kristiina tuo esiin
omaa suhdettaan kotimaiseen ruuantuotantoon ja ravitsemukseen, eikä hän pelkää kiivaitakaan keskusteluita.
– Haluan puhua suurelle yleisölle niin ruuasta kuin ilmastoasioista ja olla mukana vaikuttamassa asioihin. Roolini kilpaurheilijana antaa
siihen hyvät mahdollisuudet.
TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN KUVA MTK:N ARKISTO

Ristikon
ratkaisu

JÄSENEDUT

AHKERASSA KÄYTÖSSÄ
Kirkkokankaan tilan osakas Tarja Olli Kotkasta on tyytyväinen
MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenetuihin.
TEKSTI JA KUVA ANNE RAUHAMÄKI

E

rityisopettajana työskentelevä Tarja Olli on ollut nelisen vuotta aktiivisesti mukana metsänhoitoyhdistyksen
ja tuottajayhdistyksen hallinnossa, ja sitä kautta hän on
tutustunut myös järjestön jäsenetuihin
ja -palveluihin.
Sukupolvenvaihdos Kirkkokankaan
tilalla tehtiin 2016. Tila on siitä lähtien
toiminut yhtymänä, jossa ovat mukana
myös Tarja Ollin sisar sekä pienosakkaina heidän tätinsä ja setänsä. Viljelyn
käytännön työt on pääosin ulkoistettu.
Vaikka leipätyö onkin toisaalla, Olli
halusi olla mukana järjestötoiminnassa.
– Se taitaa kulkea sukuperintönä, sillä
isäni Erkki Olli oli erittäin aktiivinen
yhdistystoimija. Hän tekee edelleen paljon tilan metsätöitä sekä hoitaa kylän
yhteistä sahaa.
– Järjestötyö on ollut mielenkiintoista.
Vaikka paljon olen metsäasioista tiennytkin, paljon on ollut myös opettelemista, Tarja Olli kertoo.

Metsäselain ykkönen
– Jäseneduista omalta kannaltani ykkönen on metsänhoitoyhdistyksen tarjoama Metsäselain. Se on niin kätevä, kun
metsissä kulkiessaan näkee tilanrajat ja
voi tarkistaa sovelluksesta, mitä metsäasiantuntija on
kullekin kuviolle
ajatellut, Tarja
Olli kiittelee.
– Sama sovellus
on myös siskollani ja isälläni,
koska siihen saa
liitettyä useamman käyttäjän.

”

Tarja Olli on hyödyntänyt ahkerasti
myös MTK:n tarjoamia valtakunnallisia
jäsenetuja.
– LähiTapiolan etu koti- ja metsävakuutuksesta sekä lehdet ovat plussaa.
MTK Hankintojen neuvottelemista
valtakunnallisista jäseneduista hän on
hyödyntänyt eniten Clas Ohlsonia.
– Sieltä saa kaikkea mitä normaaliarjessa tarvitsee printterin musteesta
puutarhatyökaluihin, laidasta laitaan.
Olin jo ennestään
Clas Ohlsonin asiakas, ja jäsenedut
sai käyttöön MTK:n
jäsenkorttia näyttämällä. Myyjän
piti tarkistaa, mikä
olikaan alennuspro-

Edut sai
käyttöön
jäsenkorttia
näyttämällä.”

Tarja Olli on omistanut Kirkkokankaan
(entinen Ollila) sukutilan sisarensa kanssa
yhtymänä vuodesta 2016. Tilalla on
metsää reilut 70 ha, peltoa 18 ha ja lisäksi
kiviaineksen ottoalueita.

sentti, kun hän ei ollut aiemmin asiaan
tutustunut.
Myös Iskun jäsenetua Olli hyödyntäisi
mielellään, mutta lähin Iskun myymälä
on vähän turhan kaukana Kouvolassa.
Millaista jäsenetua Tarja Olli vielä kaipaisi aiempien lisäksi?
– Jotakin, mistä saa tuotteita elämän
eri osa-alueilta ja liikkeitä löytyy kattavasti ympäri Suomea. Ehkä myös jokin
kotimaanmatkailuun liittyvä etu olisi
hyödyllinen.
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Puun kaatumisesta
alkaa uusi kasvu.
Pilvi
Asiakkuusjohtaja
Private Banking
LähiTapiola Keski-Suomi

Kuten metsänhoidossa, sijoittamisessa tärkeää
ovat aika ja asiantuntemus. Kun on aika
sijoittaa puukauppatulosi, LähiTapiolan 250
sijoittamisen asiantuntijaa ovat apunasi.

Yhteistyö alkaa osoitteessa
lahitapiola.fi/metsa

Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä.
Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta:
LähiTapiola Varainhoito Oy.

