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usiutuviin luonnonvaroihin perustuva biotalous on Suomen talouden tukijalka. Biotalouden kokonaistuotos on 70
miljardia euroa vuodessa ja arvonlisä 25 miljardia. Kun yhteiskunta väistämättä siirtyy kestävään biokiertotalouteen,
alan yhteiskunnallinen merkittävyys kasvaa entisestään.
Maaseudun luonnonvaroilla pyöritetään valtavaa liiketoimintaa,
jonka kasvupotentiaali on hurja. Maaseudun tulevaisuudenkuvan
tulisi olla valoisa, mutta silti vaellamme varjojen mailla.
MEILLÄ ON VALTAVA potentiaali uusiutuvaa, tuottavaa omaisuutta. Perinteiset ruoka- ja puumarkkinat eivät kuole mihinkään, ja
niiden rinnalle on rakennettavissa paljon uutta vaikkapa energiasektorille, palveluihin ja luontoarvojen kauppaan.
Vuosia sitten MTK lanseerasi termin maaseutuvarallisuus. Sitä
riittää, se kasvaa, mutta tuottaa kehnosti.
Ruokamarkkinoiden härski toiminta syö maatilatalouden varallisuuden ja tulevaisuuden. Elämme kriisistä toiseen.
Valtiovallan tukitoimet ovat dopingia, jolla selvitään hetki, mutta
perusongelmaan on kyettävä puuttumaan.
OIKEUDENMUKAINEN TULONJAKO EI ratkea lapsenuskolla markkinoiden reiluuteen. Maatalouden ja ruokateollisuuden on suoristettava rivinsä ja saatava menetetty neuvotteluvoima takaisin. Jos
kilpailulaki estää voiman luomisen vastavoimaksi kaupan voimalle,
lakia on korjattava ja nopeasti.
Myöskään metsänomistajina emme saa tyytyä vallitsevaan
tilanteeseen. Markkinoiden raadollisuus näkyy myös puukaupassa. Kun tarjotaan liikaa, ei parhaan tuoton perään kannata huudella.
Onneksi metsistä on moneksi. Kansantaloudelle on hyödyksi, että puu jalostetaan kotimaassa. Mutta kun ajan henki
on lisätä suojelua, meidän on nähtävä ja hyödynnettävä
uudet liiketoiminnan mahdollisuudet.
Suojelu ja ilmastotyö ovat kasvava markkinamahdollisuus monimuotoisille metsillemme, kunhan
pidämme huolen siitä, että poliitikot eivät tätä varallisuutta sosialisoi.

P.S. Samana aamuna, kun tätä lehteä
viimeisteltiin painokuntoon, Venäjän sotavoimat hyökkäsivät Ukrainaan.
Ajatuksemme ja tukemme ovat tässä tilanteessa Ukrainan kansan puolella.
Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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Monipuolisempaa
ruokakeskustelua
SUOMALAISEN RUUANTUOTANNON VASTUULLISUUS ja korkeat tuotantostandardit jäävät

mediauutisoinnissa usein liian vähälle huomiolle. Silti
valtaosa kuluttajista on niistä tietoinen.
Suurin osa suomalaisista haluaa suosia kotimaista
ruokaa. Maataloutemme tarvitsee kuluttajien vahvaa
tukea, mutta ruuallemme on myös saatava sellainen
tuottajahinta, että sen tuottaminen kannattaa. Moni
kuluttajakin tiedostaa, miten tärkeää tämä on.
Kotimaisen ruuan arvostuksen perusta luodaan lapsena ja nuorena, kotona, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Maatilavierailut, koululaislähettiläät, somekampanjointi
sekä Kokkaa kotimaista -konsepti ovat esimerkkejä vaikuttavasta toiminnasta. MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten Yrityskylä-yhteistyöstä kerrotaan sivulla 26.
Enemmistö kuluttajista haluaa syödä tuttua,
turvallista, laadukasta ja maukasta kotimaista
ruokaa. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää
muistaa jatkuvasti kertoa maataloutemme perusasioista, jokapäiväisestä työstä tiloilla.
Myös uudenlaiset avaukset ovat tarpeen, jotta ruokakeskustelu olisi jatkossa nykyistä monipuolisempaa.
Esimerkki tästä on MTK:n teettämä selvitys, jossa verrattiin
S-ryhmän ostodataan pohjautuvien esimerkkiruokakassien
hiilijalanjälkeä niiden ravintoainesisältöön (ks. sivu 4).
Tolkullisen ruokakeskustelun ja vastuullisen tuotantomme puolestapuhujina
jokainen voi olla mukana
omalla tavallaan. Suurkiitos
kaikille teille, jotka sitä jo
työnne ohessa teette!
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RUOKAKASSIT
PUNTARISSA
MTK:n teettämä selvitys toi uutta tietoa suomalaisten ostaman
ruuan ilmastovaikutusten ja ravintoarvojen välisestä suhteesta.

M

TK ja S-ryhmä julkaisivat yhteistyössä Envitecpolis Oy:n kanssa
selvityksen ruuan
ilmastovaikutuksista
suhteessa ravitsemukseen. Selvityksen tuloksia esiteltiin webinaarissa 9. helmikuuta.
Tarkoituksena on herättää keskustelua, kannustaa ruokavalion kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja pohtia
vaihtoehtoja.
Selvityksessä hyödynnettiin S-ryhmän
ostodataa, jonka pohjalta Envitecpolis
otti tarkasteluun neljä erilaista ostoskassia kuvaamaan eri ostajaprofiilien
elintarvike- ja ruoka-ainevalintoja.
Kauppakassien sisältöä vertailtiin ravitsemussuositusten mukaiseen ruokakassiin.
Valikoidut kotitalousryhmät olivat
34-vuotias, isossa kaupungissa asuva
sinkku tai pariskunta, lapsiperheen
ruokakassi koko Suomen alueelta,
35–64-vuotiaiden taajama-alueella
asuva pientalous sekä maaseudulla
asuva yli 64-vuotiaiden pientalous. Vertailussa ei ollut mukana esimerkiksi vegaaniperheen ostoskassia, sillä sellaista
ei erottunut kaupan datasta.
Vertailun mukaan eniten hiilipäästöjä
suhteessa kassin sisältämiin ravintoarvoihin syntyi toisaalta lapsiperheen ja
toisaalta eläkeikäisten ruokakasseista,
mutta eri syistä.
Mitä monipuolisempi ruokakassi,
sitä varmemmin se on myös ravintoarvoiltaan hyvä ja ympäristön kannalta
fiksu. Herkuttelutuotteet, kuten karkit ja
limsat, nostavat päästöjä ja heikentävät
ravintoarvoja. Ravitsemussuositusten

4

Webinaarin yhteydessä järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistuivat
Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen (vas.), Satokausikalenterin toimitusjohtaja Samuli Karjula ja Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Maijaliisa
Erkkola.
mukainen ruokakassi pärjäsi vertailussa
hyvin.
– Selvitys tuo uutta ulottuvuutta
ilmasto- ja ruokakeskusteluun. Mitä
enemmän ruuasta puhutaan, sen parempi, totesi MTK:n valtuuskunnan
puheenjohtaja, maanviljelijä Eerikki
Viljanen. Webinaarin juonsi MTK:n
ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Sii-
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vonen, ja paneelikeskustelun moderoi
Ruokatieto ry:n toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi. Lopuksi S-ryhmän
päivittäistavarakaupan johtaja Sampo
Päällysaho loi katsauksen ruokakaupan
trendeihin.
TEKSTI JA KUVA KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA JA WEBINAARIN TALLENNE

mtk.fi/-/ilmasto-ravitsemus

Verkostoidu
AgriHubissa

Tulossa pian: Luontoarvot.fi

MAATILAYRITYKSILLE AVATAAN UUSI

rinnalle uusia työkaluja. MTK haluaa synnyttää
Suomeen luontoarvomarkkinat ja saada entistä useammat toimijat mukaan työhön luonnon
hyväksi.
MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta
päätti perustaa Luontoarvot.fi-markkinapaikan, jolla luodaan markkinalähtöisesti keinoja
luonnon tilan parantamiseksi. Palvelu avataan
tänä keväänä.
Palvelu edistää yritysten ja kansalaisten
mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden
tilan parantamiseksi. Luontoarvot.fi-palvelun
avulla luodaan suomalaiset markkinat luontoarvoille.
– Metsänomistajilla on erilaisia tavoitteita
metsänomistukselle. Luontoarvot.fi laajentaa
metsänomistajan mahdollisuuksia metsiensä
elinkeinolähtöiseksi hyödyntämiseksi, kertoo
MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Monimuotoisuuden edistämisen keinoja
pohditaan tällä hetkellä laajasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Vapaaehtoisuuteen
ja markkinoihin perustuvia malleja ei kuitenkaan vielä kattavasti ole tarjolla. Luontoarvot.
fi-palvelu avataan koekäyttöön maaliskuussa ja
laajempaan käyttöön myöhemmin keväällä.
Palvelussa voidaan edistää yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamista tai tulevaisuudessa vaikkapa maisema-arvokaupan kehittymistä. Luontoarvot.fi tarjoaa myös hyvän

osaamisverkostoalusta nimeltä AgriHubi. Sen
tavoitteena on tuoda uusin tieto älymaatalouden ja maatilan talousjohtamisen avuksi sekä
yhdistää maatilayrittäjät, tutkijat, kouluttajat,
kehittäjät, virkamiehet ja alan opiskelijat toisiinsa vuorovaikutteisella tavalla.
MTK on osallistunut alustan suunnitteluun
yhteistyössä Ruokaviraston, maaseutuverkoston, Luonnonvarakeskuksen ja muiden alan
toimijoiden kanssa.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN
LISÄTIETOJA

agrihubi.fi

Ehdota säätiölle
palkittavia
MTK:N SÄÄTIÖ ON perustanut uuden palkinnon nimeltä Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin.
Palkinto myönnetään toiminnasta, jolla on
erityisesti tuotu esille ja parannettu maaseudun elinkeinojen mahdollisuuksia tehdä hyvää
ilmastotyötä sekä edistetty maaseutuelinkeinojen ja niiden parissa toimivien ihmisten
kokonaishyvinvointia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa, ja
se voidaan myöntää tunnustuksena yksittäisestä saavutuksesta tai toimesta, toimenpidekokonaisuudesta tai elämäntyöstä. Palkinto ei
ole apuraha, joka myönnettäisiin meneillään
olevien tai tulevien hankkeiden tukemiseen.
Palkittava voi olla yksittäinen henkilö, työryhmä tai yritys tai yhteisö.
Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää
sähköpostilla säätiön asiamiehelle osoitteeseen timo.rytkonen@mtk.fi kuluvan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä.
Palkinnon saajasta päättää kolmihenkinen
raati, jonka puheenjohtajana toimii Maailman
ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas ja jäseninä ovat Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.
TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN

Petteri Kivimäki / VM-arkis
to

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN
TILAN parantaminen vaatii nykykeinojen

– Luontoarvot.fi-palvelu laajentaa
metsänomistajan mahdollisuuksia metsiensä elinkeinolähtöiseksi hyödyntämiseksi, Marko Mäki-Hakola sanoo.
alustan ekologisen kompensaation pilotoinnille. Myytävät kohteet ja palvelut muotoutuvat
markkinoilla.
– Uskoisin, että alkuun kauppaa tehdään
esimerkiksi hakkuualueille jätettävistä säästöpuusta sekä erilaisista pienistä suojelualueista.
Koska palvelussa luodaan täysin uusia markkinoita, kannattaa myynti- ja ostotarjouksia
laittaa monentyyppisistä kohteista ja luontoarvoista, Mäki-Hakola sanoo.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI

Verkko vetää
MTK:N VIESTINNÄN KOHDERYHMIEN – järjestön jäsenten sekä päättäjien ja

kuluttajien – vierailut verkkosivuillamme ovat
kasvussa. Keskusliiton ja jäsenliittojen sivuilla vieraili analytiikkatietojen mukaan viime
vuonna kaikkiaan 453 000 eri kävijää (kasvua
edelliseen vuoteen 9 %). Eri sivuja katsottiin yli
kaksi miljoonaa kertaa (kasvua 6 %).
Tilastoissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten sivuja, joten todellinen tavoittavuus oli
huomattavasti näitä lukuja suurempi.
MTK:n sivustoilta haettiin monipuolisesti
muun muassa jäsenyyteen, edunvalvontaan ja
kuluttajakampanjointiin liittyvää tietoa.
Korona-aikana MTK on tehostanut someviestintäänsä ja kampanjointia kuluttajille. MTK:n
sivuille tullaan entistä useammin sosiaalisen
median linkkien kautta. MTK-Keskusliitolla on ka-

MTK:n viestinnän tuottamat hyötysisällöt
kiinnostivat viime vuonna entistä useampia verkkokävijöitä.
navat Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa,
LinkedInissä ja TikTokissa. Seuraajien määrä eri
kanavissa kasvoi viime vuonna yhteensä 19 prosenttia. Julkaisut eri kanavissa keräsivät yhteensä
lähes 16 miljoonaa näyttökertaa.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN
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Sydäntalven ruokaohjeita somekanavissa
Lopputulos on nähtävissä MTK:n somekanavilla. Yhdessä Ruokatieto ry:n kanssa
raaka-aineita ja reseptikortteja lähetettiin
myös sosiaalisen median vaikuttajille.
Reseptit ovat Heidi Siivosen käsialaa, kuvausjärjestelyt hoiti Henrietta Dahlman ja
ruuat kuvasi Henri Uotila.

SYDÄNTALVEEN KUULUVAT PERINTEISESTI tuhdit ruuat, kuten ihanat laskiaispullat,

monipuoliset keitot, ulkona nautittu nuotiomakkara ja kaakao sekä juhlavampaan illanviettoon blinit runsaine täytteineen.
Kotimaiset raaka-aineet taipuvat monenlaiseen herkkuhetkeen. Vaikka luonto vasta
valmistautuu tulevaan kasvukauteen, tuoretta
purtavaa löytyy aina saatavilla olevista varastojuureksista.
Laskiaista vietettiin tänä vuonna helmi-maaliskuun vaihteessa. Laskiaisen kunniaksi tehtiin
nippu herkullisia reseptejä ja otettiin niistä
laadukkaat kuvat. Ruokaohjeet ovat helppoja,
monipuolisia ja raaka-aineiltaan edullisia.
Mukana on myös vinkkejä arkea helpottavista
kotimaisista valmisruuista ja puolivalmisteista.

TEKSTI HEIDI SIIVONEN KUVA HENRI UOTILA

Talviretken hernekeiton voi keittää
itse tai tuunata tölkkirokan mieleisekseen.

Vapaaehtoisen suojelun tavoitteet ylittyivät
SEKÄ METSO- ETTÄ Helmi-suojeluohjelmien
tavoitteet ylittyivät vuonna 2021. Maanomistajat
ja metsänhoitoyhdistykset ovat sitoutuneet monimuotoisuustyöhön.
Metso-ohjelmassa suojelun vuositavoite ylittyi
sadoilla hehtaareilla, kun sopimuksia solmittiin
liki 5 100 hehtaaria. Kohteiden keskikoko on 11
hehtaaria. Pysyvän suojelun keskikorvaukset
nousivat 6 800 euroon. Vuoden 2025 96 000
hehtaarin kokonaistavoitteesta on nyt saavutettu liki 90 prosenttia.
Itä- ja Pohjois-Suomessa tavoitteet on jo ylitetty. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen,
Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon
alueella työtä vielä riittää. Jatkossa Metson resursseja kohdistetaan entistä enemmän näihin
maakuntiin.
Kymmenen vuoden määräaikaisia sopimuksia
solmittiin peräti 25 prosenttia edellisvuotta
enemmän. Tavoitteena oli 3 500 ha, mutta
sopimuksia solmittiin yli 4 400 hehtaarille.
Huipputulosta auttoi metsänhoitoyhdistysten
ja muiden metsätoimijoiden selvästi lisääntynyt
kohdevälitys Metsäkeskuksen koulutusten myötä. Korvausten keskiarvo on reilu 2 100 euroa.
Kokonaistavoitteesta (82 000 ha) on saavutettu
68 prosenttia.
Myös Helmi-ohjelman ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli menestyksekäs.
Vapaaehtoista soidensuojelua toteutettiin maanomistajien kanssa lähes 6 100 hehtaaria pääosin
Pohjanmaan maakunnissa. Tavoite ylittyi yli
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Vapaaehtoinen metsien- ja soidensuojelu kiinnostaa yhä useampaa maanomistajaa.
tuhannella hehtaarilla. Vähäpuustoisuuden myötä soidensuojelun korvaukset ovat Metso-sopimuksia alhaisempia, keskikorvaus oli noin 1 200
euroa hehtaarilta. Toisaalta luonnontilaisen suon
muuttaminen rahaksi muun kuin suojelusopimuksen kautta on hankalaa.
Molemmat suojeluohjelmat jatkuvat itsenäisinä vuoteen 2030 asti. Metso-ohjelman
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jatkokauden tavoitteet vuodesta 2025 eteenpäin
valmistellaan pian.
Vapaaehtoinen suojelu siis ei ole poistumassa,
ja hyviä kohteita kannattaa edelleen tarjota. Jos
mietit tilasi arvokkaiden luontokohteiden suojelua, sinun kannattaa olla yhteydessä omaan
metsänhoitoyhdistykseesi.
TEKSTI MARKUS NISSINEN KUVA MARKKU PULKKINEN / VM-ARKISTO

MITÄ KUULUU?

TEKSTI JA KUVA KATARIINA LATVA

Hirvilammen luomu on emolehmätila Hämeenlinnan
Vuorentaassa. Simmentalsonni Reino on Susanna
Valtosen mukaan rauhallinen jättiläinen.

Tuottaja Susanna Valtonen

Nuorten edustaja johtokunnassa

V

uoden alussa MTK:n johtokunta sai uuden Maaseutunuorten edustajan.
Susanna Valtonen on
26-vuotias naudanlihantuottaja Hämeenlinnasta.
Hän on valmistunut agrologiksi (AMK)
Mustialasta ja opiskelee maatalousekonomiaa Viikissä.
Vuonna 2019 hän osti puolisonsa
Otto Paakkalan kanssa ensimmäiset
lihanaudat, jotka sijoitettiin vuokranavettaan muutaman kilometrin päähän.
Samalla he vuokrasivat lisää peltoa.
Nyt maaliskuussa odotetaan 39 eläimen poikivan ja valmistaudutaan laidunkauteen.
Hakeutuminen MTK:n johtokuntaan
oli Valtoselle luontevaa sen jälkeen, kun

hän oli tutustunut järjestötoimintaan liittotasolla MTK Hämeessä.
Hän pitää tärkeänä
nuorten viestin viemistä eteenpäin.
– Kaikkien tuotantosuuntien ääni tulee
saada kuuluviin, sillä
me kaikki tarvitsemme
toisiamme.
Valtonen alleviivaa laaja-alaisen päätöksenteon merkitystä. – Kun jotain
päätetään, kaikille tulisi olla selvää, miten se vaikuttaa jäsenistöön.
Susanna Valtonen rohkaisee muitakin
nuoria hakeutumaan mukaan MTK:n
toimintaan ja luottamustoimiin. – Kyseessä on kuitenkin Suomen ainoa maa-

”

ja metsätalouden etua
ajava järjestö. Jokaisella
luottamuspaikalla on
merkitystä. Mitä enemmän teemme yhdessä,
sitä vahvempi järjestö
me olemme.
Valtonen arvostaa
maakuntien asiantuntijuutta. Omaa tietopohjaa voi kasvattaa oppimalla muilta
erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja.
Kuluttajatyö on Susanna Valtoselle läheistä. Hän nostaa esiin jokaisen tuottajan vastuun kuluttajatyöstä ja painottaa
aitoja kohtaamisia.
– Vain sillä tavoin saamme työmme
näkyviin ja vähennämme kuluttajien
vääriä käsityksiä.

Me kaikki
tarvitsemme
toisiamme.

”
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TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN KUVAT MTK JA VM-ARKISTO

EDUNVALVONTAA
EU-KONEISTOSSA
MTK vaikuttaa EU:n päätöksentekoon useaa eri reittiä, myös paikan päällä Brysselissä.
Avainroolissa ovat järjestömme kokeneet lobbarit kuten johtaja Simo Tiainen.
8
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– On tärkeää, että jaksamme tuoda EU:ssa
jatkuvasti esiin pohjoisen maamme ja
vastuullisen maa- ja metsätaloutemme
erityispiirteitä, Simo Tiainen sanoo.

Komissio on kahmimassa yhä enemmän valtaa jäsenmaiden alkutuotantoon vaikuttavissa päätöksissä. Kuvassa EU-komission päärakennus Brysselissä.

E

sekä metsänomistajien järjestön CEPF:n
kautta.
Vaikuttamistyöhön on kolmaskin
merkittävä kanava, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea (ETSK), jossa MTK on
edustettuna.
Edustajamme komiteassa, MTK:n
johtaja Simo Tiainen, vei joulukuussa

U-asioissa on tärkeää vaikuttaa suoraan Euroopan
komissioon, europarlamenttiin ja Suomen hallitukseen.
Viemme päätöksentekijöille
viestiä myös toimialojemme
kattojärjestöjen, EU-alueen viljelijöitä ja
osuuskuntia edustavan Copa-Cogecan

onnistuneesti maaliin komitean lausunnon EU-metsästrategiasta.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
(ETSK) on Euroopan unionin neuvoa-antava toimielin, jonka toiminta
pohjautuu EU:n perussopimukseen.
Yli 60 vuotta toiminut, työnantajia,
työntekijöitä ja yhteiskunnan muita
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teena on lisätä kansalaisyhteiskunnan
osallistumista EU-päätöksentekoon.
Käytäntönä on myös ollut, että komission jäsenet vierailevat säännöllisesti
ETSK:n täysistunnossa.
– Itse olen päässyt esittämään näkemyksiäni usealle komissaarille. Toimin
tällä hetkellä komiteassa oman ryhmäni
yhtenä varapuheenjohtajana sekä puheenjohtajana Venäjä-seurantaryhmässä
ja energia-asioita seuraavassa teemaryhmässä, Tiainen kertoo.

Metsästrategian raportööri

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antaa lausuntonsa lähes kaikista Euroopan komission lakialoitteista. MTK:n johtaja Simo Tiainen (keskellä) oli viimeksi päävastuussa
komitean EU-metsästrategialausunnon valmistelusta.

kansalaisjärjestöjä edustava talous- ja
sosiaalikomitea antaa lausuntonsa lähes
kaikista Euroopan komission lakialoitteista.
Komitea antaa myös lausuntoja tärkeäksi katsomistaan aiheista oma-aloitteisesti sekä toimielinten erikseen pyytäessä.

Esittelijän rooli on keskeinen
ETSK tarjoaa jäsenvaltioiden kansalaisjärjestöille mahdollisuuden tuoda esille
näkemyksiään Euroopan tasolla.
Suomella on 329-jäsenisessä komiteassa yhdeksän edustajaa. MTK:n lisäksi
siellä ovat edustettuina Elinkeinoelämän
keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Akava, SAK, STTK, Kuluttajaliitto ja Soste ry.
– Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenyys antaa meille mahdollisuuksia verkostoitumiseen Brysselissä,
asioiden laaja-alaiseen seurantaan sekä
ennen kaikkea mahdollisuuksia MTK:n
jäsenkunnan näkemysten esille tuomiseen ja asioihin vaikuttamiseen, Simo
Tiainen kertoo.
Jokaiselle komitean antamalle lausunnolle valitaan esittelijä eli raportööri,
jonka rooli on keskeinen. Häntä avustaa

eri ryhmien edustajista muodostuva,
yleensä yhdeksän jäsenen työryhmä.
Jos pääsee esittelijäksi tai työryhmän
jäseneksi, vaikutusmahdollisuudet ovat
huomattavasti suuremmat kuin rivijäsenellä. Simo Tiainen on tähän mennessä
toiminut neljän ETSK:n lausunnon
esittelijänä,
ja jäsenyyksiä
työryhmissä
hänellä on ollut lukuisia.

Suora yhteys
komissioon

”

Puolen vuoden
työ huipentui
täysistunnon
äänestykseen.”

– Esittelijän ja
työryhmän lausuntoluonnos
hyväksytään
erityisjaostossa
ja lopullisesti
komitean täysistunnossa,
Tiainen kertoo.
Lausuntotyön lisäksi komitea keskustelee läpimenneistä kansalaisaloitteista,
järjestää säännöllisesti erilaisia sidosryhmätilaisuuksia, tapahtumia ja teemakohtaisia seurantakokouksia ja myöntää
kansalaisyhteiskuntapalkinnon. Tavoit-
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Viime vuonna Simo Tiainen oli päävastuussa komitean EU-metsästrategialausunnon valmisteluista.
Metsästrategia on erityisen tärkeä
Suomelle ja MTK:n jäsenkunnalle.
Lausunnon päätelminä ja suosituksina
esitetään muun muassa, että metsänhoitoon ja metsänhoidon suunnitteluun
liittyvät asiat ovat kansallisesti päätettäviä asioita.
– Olemme sitä mieltä, että EU:ssa ei
pidä tehdä aloitteita, jotka ovat päällekkäisiä tai ristiriitaisia jo käytössä olevien,
laajasti omaksuttujen kestävää kehitystä
koskevien määritelmien, periaatteiden ja
kriteerien kanssa.
Lausunnossa todetaan, että omaisuudensuojasta, elinkeinovapaudesta
ja biotaloudelle suotuisasta investointiympäristöstä on huolehdittava ja että
metsästrategian tulisi tarkastella kattavammin metsien
taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia.
ETSK pyysi myös
komissiota laatimaan
metsästrategiaa koskevan vaikutusanalyysin.
– Metsäraportöörinä toimiminen
kuuluu ehdottomasti
komiteaurani kohokohtiin. Puolen
vuoden työvaihe
huipentui joulun alla
talous- ja sosiaalikomitean täysistunnon äänestykseen,
Tiainen kertoo.

Hankalat muutosesitykset
Urakkansa alkuvaiheessa Tiainen tapasi
komission virkamiehiä, teollisuuden ja
järjestöjen edustajia, metsänomistajia,

Maanläheistä laki- ja
kiinteistöarviointipalvelua
tutkijoita ja poliitikkoja. Työryhmän omien kokoontumisten lisäksi hän järjesti myös asiaan
liittyvän laajan kuulemisen.
Jaostokäsittelyssä lausuntoon esitettiin lukuisia muutosesityksiä, joista monet olivat hyvin
hankalia. Tiainen onnistui kuitenkin löytämään
kompromissimuotoiluja ja sai hankalimmista,
äänestykseen menneistä kohdista enemmistön
puolelleen.
– Komitean lausunto EU:n metsästrategiasta
on mielestäni hyvä ja tasapainoinen. Sitä kelpaa
kyllä esitellä nyt Euroopan unionin päätöksentekijöille.
Simo Tiaisen mukaan haastavin vaihe oli jaostokäsittelyssä jätetyt hankalat muutosesitykset.
Ne olisivat vieneet lausuntomme keskeisiä johtopäätöksiämme väärään suuntaan.
Hämmästyttävintä oli Tiaisen mielestä se,
kuinka tiukasti komission ympäristöpääosaston
eräät virkamiehet yrittivät vaikuttaa lausunnon
sisältöön.

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:

C

EU:n painoarvo kasvaa
MTK:n, ruotsinkielisen sisarjärjestön SLC:n ja
Pellervon yhteinen Brysselin-toimisto täytti viime
vuonna 30 vuotta. Simo Tiainen arvioi, että suuressa kuvassa olemme onnistuneet hyvin etenkin
maatalouden EU-edunvalvonnassa.
– Lyhyellä tähtäimellä isoimpana haasteena on
se, että Suomen äskettäin komissiolle toimittama
CAP-suunnitelma pystytään hyväksymään aikataulussaan, jotta uudistuksen toimeenpano voisi
kotimaassa edetä suunnitelman mukaisesti.
EU-komission vihreän kehityksen ohjelmaan
(Green Deal) sisältyy todella monta asiaa, jotka
vaikuttavat Suomen metsiin. Suuri haaste on
siinä, että kykenemme lisäämään ymmärrystä ja
tietämystä kestävästä metsätaloudestamme Brysselissä ja muissa jäsenmaissa.
– Sanoisin, että tietämyksen taso metsäasioista
ei ole unionissa kovin korkealla. Näen silti, että
meillä on kaikki edellytykset siihen, että metsätaloutemme arvonlisää pystytään kasvattamaan
merkittävästi tulevaisuudessa.
EU:ssa on parhaillaan käynnissä tulevaisuuskonferenssi, jonka puitteissa käydään keskustelua
unionin tulevaisuudesta. Päätelmiä asiasta pitäisi
tehdä tänä vuonna.
– On tärkeää ymmärtää mihin olemme menossa, Simo Tiainen korostaa. – Globalisoituvassa
maailmassa, jossa geopolitiikka korostuu, EU:lla
tulee olemaan tärkeä rooli monissa asioissa.
Taitavan lobbarin pitää paitsi hallita asiat myös
tuntea EU:n päätöksentekojärjestelmä ja alan keskeiset toimijat.
– Lisäksi lobbarin pitää kyetä yhteistyöhön
muiden kanssa ja osata tuoda perustellusti esiin
omat kantansa, Tiainen sanoo.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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
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KUKKARO

TEKSTI JA KUVAT KAIJA STORMBOM

SUORA YHTEYS
VILJELIJÄLTÄ
KULUTTAJALLE
Sähköisen viljapassin tuotetietoja voi nyt välittää suoraan kuluttajalle.

O

hjelmistotalo Cinia toi viime
vuonna viljapassin digitaaliseen muotoon, ja lahtelainen teknologiayritys Second
Thought liittyi kumppaniksi
välittämään eViljapassin
tietoja kuluttajille. Yhteistyö alkoi reilu
vuosi sitten, ja nyt ensimmäinen maatila on ottanut järjestelmän käyttöönsä.
eViljapassin ja UPIDS IO -palvelun
avulla viljelijä voi välittää tiedon tuotannostaan ja tuotteesta suoraan kuluttajalle. Viljelijä hyötyy, kun sähköinen
järjestelmä tehostaa ja helpottaa työtä.
Kuluttaja puolestaan saa enemmän tietoa siitä, mitä ostaa.
Mistä on oikein kysymys? Soitan Second Thought -yrityksen toimitusjohtajalle Jani Kasaselle.
– Kuule, otan juuri viljapossua uunista
ja minun pitäisi kuorruttaa se, sanoo
Kasanen. – Olen mies enkä pysty tekemään kahta asiaa yhtä aikaa.
Lupaan soittaa puolen tunnin päästä
uudelleen.

UPIDS (Unique Product Identification
Service) on menetelmä, jossa jokaiseen
tuotteeseen merkitään yksilöivä tunniste
heti tuotantolinjalla.
Kun kaikki ruokaketjun toimijat
käyttävät samaa menetelmää, tuotteen
elinkaaresta saadaan aivan uutta tietoa
kaikille ketjun toimijoille.
Kasasen mukaan eViljapassin laajentumisen tulppana ovat aikaisemmin
olleet yhteensovittamisongelmat toiminnanohjausjärjestelmissä (ERP). ERP kokoaa yhteen liiketoiminnan tärkeimmät
osa-alueet kuten myynnin, varastoinnin,
tuotannon, toimituksen ja talouden.
– Cinian ja Second Thoughtin yhteistyön ansiosta yhteensovittamisongelma
kuitenkin ratkesi, Kasanen sanoo.

Isot hyödyt ruokaketjulle

Ne vieraat lyhenteet
Jani Kasanen kertoo, että eViljapassi
eroaa paperisesta viljapassista siinä, että
tiedot merkitään verkkolomakkeen kautta tietokantaan, jossa ne ovat kaikkien
osapuolten helposti käytettävissä.
Koko tuotantoketju syöttää passiin tietoja toimitettavasta vilja-, öljykasvi- tai
valkuaiskasvierästä ja sen tuotannosta,
varastoinnista ja kuljetuksesta.
Nämä tiedot siirtyvät sähköisesti loppukäyttäjälle eli kuluttajalle saakka.

Kun vilja pakataan tilalla pussiin, jokaiseen pussiin lisätään UPIDS-koodi, Jani
Kasanen näyttää. – Kuluttajapakkauksessa esitysmuotona käytetään QR-koodia.
Jos löytyy laatuvirheitä, tuote voidaan
jäljittää.

Second Thought kehitti ratkaisun, jossa
kullekin eViljapassille luodaan yksilöllinen UPIDS-tunniste, joka on ikään kuin
digitaalinen kaksonen eViljapassista.
Näin toiminnanohjausjärjestelmään ei
tarvitse viedä viljapassia kokonaisuudessaan.
Sähköinen viljapassi kääntyy UPIDStunnisteen avulla osaksi isojen myllyjen
ja leipomoiden toiminnanohjausjärjestelmiä. Erätunniste mahdollistaa sujuvan tiedonvälityksen.
– Sähköinen viljapassi tuo teollisuudelle valtavat kustannussäästöt, kun
mukana on koko ruokaketju alkutuotantoa myöten.
– Tietojen välitys nopeutuu ja virheet
vähenevät. Kun viljelijät käyttävät eVil-
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Nopea palautekanava

japassia, tietoja saadaan välitettyä myös
kuluttajille, tiivistää Kasanen.

Kaurahiutaleita ja spelttiä
Ensimmäisenä eViljapassin ja
UPIDS-palvelun otti käyttöön loviisalainen Malmgårdin kartano. Tuotteiksi valittiin Malmgårdin tilan kaurahiutaleet
ja hieno spelttijauho.

”

Koodin taakse
voi lisätä
esimerkiksi
ruokareseptejä.”
– Nämä toimivat hyvin, sillä kuluttaja tietää, miten näitä käytetään. Tulevaisuudessa tuotemäärää tultaneen
lisäämään, kertoo Malmgårdin isäntä
Henrik Creutz.
– Näillä mennään vähän aikaa ja katsotaan sitten seuraavat askeleet.

– Yhteistyö Second Thoughtin kanssa
oli alusta lähtien sujuvaa, kertoo Henrik
Creutz. – Kun kaikki kuuntelevat toisiaan,
lopputulos on hyvä.

QR-koodit vievät usein yrityksen verkkosivujen aloitussivulle. Sen sijaan UPIDSQR-koodi kertoo suoraan kyseisen tuotteen tuotetiedot.
UPIDS-QR-koodin avulla kuluttajille
voidaan kertoa esimerkiksi tuotteen
ravintosisältö sekä se, miten tuote on
valmistettu, kuten Malmgård tekee.
– Meillä maanviljelijöillä on runsaasti
tietoa eri viljaeristä, mutta kuluttajille
tämä tieto ei välttämättä tuo lisäarvoa.
Me lisäämme koodin taakse vain semmoista tietoa, jota kuluttaja voi aidosti
hyödyntää, kuten myöhemmin leivontareseptejä, Henrik Creutz kertoo.
Digitaalinen tuotetieto avaa kuluttajalle myös nopean palautekanavan.
Creutz on sitä mieltä, että palautetta
saisi tulla enemmänkin.
– Suomalainen kuluttaja ei lähetä kovin usein kiitosviestejä. Palautetta annetaan lähinnä silloin, jos on negatiivista
sanottavaa. Positiiviset reaktiot tulevat
sosiaalisen median kautta. Otetaan esimerkiksi kuvia tuotteista ja kommentoidaan tai peukutetaan niitä.
Creutz sanoo olevansa todella tyytyväinen uuteen järjestelmään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin kehittää tuotteita
kuluttajien toivomaan suuntaan.

Jokaisella tuotteella on oma tunnisteensa, jolle muodostuu oma kotisivu. Digitaaliseen tuotetietoon voidaan laittaa esimerkiksi
kuvaus yrityksestä, tuoteseloste, ravintosisältö, valmistajan yhteystiedot, nettiosoite ja somekanavat, verkkokaupat sekä palautelomake.
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mainio 13

TÄTÄ PÄIVÄÄ

TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVAT KAIJA STORMBOM JA VM-ARKISTO

UUSI CAP EI OLE
VIELÄ VALMIS
CAP-neuvottelut Suomen ja EU-komission välillä saattavat venyä
jopa syksyyn. Osa kansallisista tuista selviää vasta joulukuussa.

S

uomen CAP-suunnitelma eli
EU:n maatalouspolitiikan
kansallinen ohjelma vuosille
2023–2027 on parhaillaan
käsiteltävänä EU:n komissiossa. MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen pitää todennäköisenä, että komissio esittää muutoksia
Suomen esitykseen.
Suomi pyrkii suunnitelmassaan varmistamaan nykyisten tukijärjestelmien
jatkuvuuden. Valitettavasti uusikaan
CAP ei karsi byrokratiaa, tee tukijärjestelmästä yksinkertaista tai tuo ratkaisuja
maatilojen talouskriisiin. Ne ratkaisut
on löydettävä markkinoilta.
Pitkän valmisteluprosessin aikana
MTK torjui monenlaisia uhkia. Tilakohtaisia tukikattoja ei Suomeen ole
tulossa, eikä nykyisten turvemaiden
viljelymahdollisuuksiin tule kiristyksiä.
Syyskyntöihin ei tule ylivoimaisia rajoituksia, ja tuotantoon sidotut tuet säilyvät nykytasolla.
Juha Lappalaisen mielestä valtioneuvoston hyväksymä CAP-strategia vaatii
vielä paljon työtä jatkovalmistelussa, jotta kokonaisuus olisi oikeudenmukainen
ja toimiva.

Uusi ekojärjestelmä
Suomen CAP-suunnitelmassa kaikkia tiloja ja alueita koskee EU-komission lanseeraama ns. vihreä arkkitehtuuri. Siinä
viljelijälle vapaaehtoinen ekojärjestelmä
korvaa nykyiset täydentävät ehdot ja kaikille pakollisen viherryttämisen.
Viherryttämistuen loppuessa perustulotuki hehtaarilta on jatkossa noin 50
euroa pienempi kuin nykyinen tukioikeus. – Jos viljelijä valitsee vuosittain
ekojärjestelmän toimenpiteitä, ne kor-

MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen on tehnyt laskelmia, mitä uusi CAP-tukijärjestelmä tarkoittaisi kolmella esimerkkitilalla. Taulukko löytyy sivulta 17.
vaavat osaltaan viherryttämistuen loppumista, sanoo Lappalainen.
Ekojärjestelmässä viljelijä voi valita
vapaaehtoisiksi toimenpiteiksi peltojen
talviaikaisen kasvipeitteisyyden, viherlannoitusnurmet, luonnonhoitopeltonurmet tai maisema- ja riistapellot.
– Toimenpiteet tai viljelypinta-alan
viljelijä voi valita vuosittain, ja hän
voi myös valita kaikista toimenpiteitä
jotakin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa
erityisesti talviaikainen kasvipeitteisyys
on rahoituksellisesti aiempaa parempi,
Lappalainen laskee.

Kotieläinkorotus poistuu
Toinen, kotieläintiloja koskeva muutos
on luonnonhaittakorvauksen kotieläin-
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korotuksen poistuminen. Korotus on
maksettu kotieläintiloille, kun eläintiheys peltohehtaaria kohden on ylittänyt
tietyn raja-arvon. Suomen esityksessä
tämä poistuu koko maassa.
Juha Lappalaisen mukaan kotieläinkorotuksen poistuminen korvataan osittain korottamalla tuotantosidonnaisia
kotieläintukia, kuten maidon litratukea.
Kansallisten tukien osalta korotuksen
taso selviää vasta joulukuussa 2022.
Vaikka tarkkaa summaa ei voida vielä
kertoa, lähtökohtaisesti ollaan sitä lähempänä täyttä kompensaatiota, mitä
intensiivisempää tuotanto on.
– Käytännössä kaikille nautatiloille
kompensaatio on 50 prosenttia. Kotieläinkorotus nautasektorille koko

Maiju Pohjanheimo / VM-arkisto

maassa on 40 miljoonaa euroa, ja sen
poistumista kompensoidaan korottamalla tuotantosidonnaisia tukia 20 miljoonalla eurolla.
Luomutuki peltopuolella säilyy suurin
piirtein ennallaan. Sekatilat ovat jatkossakin mahdollisia. Kun myös kotieläimet
ovat luomussa, tällä hetkellä maksetaan
luomukotieläinkorotusta pinta-alan
perusteella enimmillään yli kolmelle
peltohehtaarille per eläinyksikkö, kun
eläintiheyden raja-arvo ylittyy.
– Jatkossa tämä muuttuu siten, että
luomukotieläinkorotusta maksetaan
eläinyksiköiden perusteella pellon kautta.
Yhdestä eläinyksiköstä maksetaan kotieläinkorotusta enintään kahdelle peltohehtaarille vuosien 2007–2014 tapaan.

Sikatilojen tilanne huolestuttaa
Sikatiloilla ei ole tuotantosidonnaista
tukea, jolloin luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotuksen poistumista ei pysty
kompensoimaan tulotukia korottamalla.
– Siellä käytännössä ainoiksi vaihtoehdoksi jäävät eläinten hyvinvointikorvaus
ja toisaalta investointituet, toteaa
Lappalainen.
Eläinten hyvinvointikorvauksen puolelle on
varattu aiempaa
suurempi määräraha. Sikatiloilla
tämän toteutuminen tarkoittaisi käytännössä toimenpiteen valinnaksi
vapaaporsitusta.
– Tämä edellyttäisi monelta tuottajalta
merkittäviä investointeja. Tällä hetkellä
vain osa tiloista on vapaaporsituksessa.
Tämä on yksi kotieläinkorotuksen poistuminen kompensoimisen heikkouksista
yksimahaisille.

”

Kärsämäkeläinen maidontuottaja Jari Ahlholm arvostelee CAP-prosessin sekavuutta.
– Kotieläintiloilla puhutaan ihan uuden mittaluokan tukimenetyksistä.
Nykyisille turvepelloille ei tässä uudistuksessa tule pakollisia toimenpiteitä.
Toisaalta myös vapaaehtoisia toimenpiteitä on niukalti. Pakollinen
toimenpide on
vaatimus, että
vuoden 2022
jälkeen käyttöön
otettavat turvepellot on pidettävä aina nurmipeitteisinä. Niillä
ei voi jatkossa
viljellä yksivuotisia kasveja. Vapaaehtoisten toimenpiteiden puolella nykyinen ympäristökorvauksen pitkäaikainen
nurmiviljelytoimenpide jatkuu hieman
muutettuna.
Turvepelloille, jotka viljelijä sitoutuu
pitämään sitoumuskauden eli viisi vuotta nurmella, tulee sadan euron suuruinen lohkokohtaisen toimenpiteen
korvaus hehtaarille.
– Tällöin viljelijä ei saa muokata peltoja eikä käyttää kasvinsuojeluaineita,
ja lohkolla on sadonkorjuuvelvoite.
Täydennyskylvön saa tehdä pintakylvönä tai suorakylvönä, Juha Lappalainen
kertoo.

Ekojärjestelmän
tuet korvaavat
viherryttämistuen
loppumista.”

Raiviot ja turvepellot
Tulevalla CAP-kaudella raiviot eivät ole
saamassa luonnonhaittakorvausta, ympäristökorvausta tai luomutukea kuin
korkeintaan erittäin rajoitetusti. Mutta
jatkossa suorat tuet maksetaan vuosittain kaikelle tukikelpoiselle pellolle.
Suoria tukia ovat perustulotuki ja ekojärjestelmän tuet.
– Se on selvä muutos aiempaan, kun
tukioikeuksista luovutaan.

”Ulkoilutus teettää työtä”
Toteutuessaan uusi CAP ei tarjoaisi paljon pelivaraa Jari ja Anu Ahlholmin

maitotilalla Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä.
– Jos viljan hinta jää näin ylös, todennäköisesti kasvatamme vilja-alaa, Jari
Ahlholm suunnittelee. – Kukkapeltoihin
meillä ei ole mahdollisuutta lähteä.
Kesäkaudella Korkiakosken tilalla
ulkoilutetaan lehmiä 90 päivää. Tämän
ajan ylittäessään tila voi saada 33 euroa
eläinyksiköltä. Ahlholm pitää eläinten
hyvinvointikorvausta pienenä.
– Jos vielä enemmän pitää ulkoiluttaa, se alkaa näkymään lehmien syöntimäärissä. Lisäksi se teettää paljon työtä.
Ylimääräisiä käsipareja ei ole, teen tätä
kaksin vaimoni Anun kanssa.
Ahlholmin mielestä kotieläinsektoria
on kuritettu jo 2010-luvulta lähtien, ja
uudessa CAPissa tahti näyttää kiihtyvän.
– Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen poistuminen on iso
menetys. Onneksi peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys saatiin korvaukseen.
Jari Ahlholm huomauttaa, että rahamäärä, jonka Suomi saa EU:lta, pienenee sitä mukaa kuin korvauskelpoinen
pinta-ala pienenee.
– Se ei ole enää kansantaloudellisesti
järkevää eikä oikeudenmukaista. Pitäisi
olla vähintään purkujonolista.
– Korvauskelpoisuusasia ei ollut lausuntoluonnoksessa ollenkaan ja sanottiin, että se on erilliskysymys. Ja nyt se
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TÄTÄ PÄIVÄÄ
Pasi Leino / VM-arkisto

oli kuitenkin siihen kirjoitettuna. Huonoa hallintoa kaiken kaikkiaan!
Maatalouden kannattavuusongelmiin
MTK-Pohjois-Suomen puheenjohtaja
näkee ratkaisuksi vain toimivat ruokamarkkinat. – Rahan pitää tulla markkinoilta. Nyt pitää vain luovia eteenpäin.

”Siat saavat nyt lähteä”

Juho Aulan tilalla Varsinais-Suomen
Laitilassa kasvatetaan kasviksia ja sikoja.
Vaan ei kauaa, sillä Aula on päättänyt
luopua sioista.
Syiksi hän luettelee kotieläinkorotuksen poistumisen pellolta, sianlihantuotannon äärimmäisen heikon kannattavuuden sekä pahan porsasruuhkan.
– Muutaman ehtoon asiaa mietin. Sitten yhtenä aamuna heräsin, join aamukahvin ja totesin, että se on tässä.
Aula uskoo, että ainakin Etelä-Suomessa on jonkin verran lihasikaloita,
jotka ottavat porsaita ainoastaan sen
takia, että saavat pellosta kotieläinkorvauksen. Vuodesta lähtien 2023
kotieläinkorvausta ei enää makseta.
Porsaspuolella markkina menee vielä
hankalammaksi kuin nyt.
– Miksi niitä porsaita enää kasvattaisi, jos kannattavuus on nollassa eikä
siitä saa itselleen palkkaa?
Tilalla on tuotettu nippuporkkanaa ja
varhaisperunaa, ja sillä puolella pystytään Aulan mukaan laajentamaan. Lisäksi pelloilla on viljelty kerääjäkasveja.
Niihin Aula panostaa jatkossakin, jotta
pellon kasvukyky saadaan pysymään
parempana. Muita vaihtoehtoja ovat
säätösalaojitus ja altakastelu.
– Loppupeleissä vesijärjestelmän rakentaminen peltoon on yksinkertaista.
Siten saadaan säädeltyä pohjaveden korkeutta, ja jos valitaan altakastelu, silloin
pystytään myös ajamaan vettä sinne
peltoon.
– Sateet kiertävät Laitilan, täällä on
kuivaa toukokuusta juhannukseen.
Investoinnit vesijärjestelmään pystyy
maksamaan muutamassa vuodessa jopa
pelkästään tuen avulla, Aula uskoo.

”Epävarmuus kuluttaa voimia”

Pohjoiskarjalaiset Urho Puustinen ja
Mari Kärki-Puustinen laskevat, että
toteutuessaan uusi CAP veisi heidän tilaltaan noin 15 000 euroa.
Heillä on emolehmätila Tohmajärven
Onkamossa. Tila on luomussa ja pin-

Tuottaja Juho Aula Laitilasta on päättänyt luopua sioista ja keskittyä varhaisperunaan
ja -porkkanaan. Hän suunnittelee myös investointeja peltojen vesijärjestelmään.
ta-alaa on paljon suhteessa eläinmäärään.
– Suomen ehdotuksessa nautapalkkio poistuu ja emolehmätuki nousee
jonkun verran, mutta se ei kata tulonmenetystä. Onneksi talviaikainen kasvipeitteisyys korvaa osin kokonaispotin
laskua, Urho Puustinen sanoo.
– 15 000 euroa on paljon, kun kustannukset eivät laske yhtään. Tuo summa jää pois yrittäjän palkasta.
Toiminnan laajennus tarkoittaisi tilalla 20–30 lehmän lisäämistä. Yhden leh-
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mäpaikan hinta on 5 000 euroa. Puustisilla on myös siemenviljatuotantoa.
– Meillä on tällä hetkellä optimaalinen tilanne siemenviljapuolella ja
emolehmätuotannossa. Luomusiemenellä on hyvä kysyntä, ja nykyehdoilla
tilamme on pystynyt tuottamaan sitä
täysipainoisesti lantamäärän, eläinmäärän ja peltomäärän suhteessa.
– Eläinmäärän lisäys tarkoittaisi sitä,
että työaikaa menisi enemmän eläinten kanssa ja siemenviljatuotanto pitäisi ajaa alas, Urho Puustinen toteaa.

Keskeiset muutokset tukijärjestelmässä esimerkkitiloilla

(perustuu Suomen vielä hyväksymättömään CAP-strategiaan)

Kasvinviljely/sikatila AB-alue (Laitila)
2021 2023 (arvio)
Pinta-alatuet
€/ha
€/ha
Perustuki/perustulotuki (sis. viherryttämistuen)
199
145*
Uudelleenjakotuki 50 ha alaan saakka
0
12*
Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide
54
45
Talviaikainen kasvipeitteisyys (kohdentamisalue)0/4/18/36/540/50*
Maanparannuskasvit (ympäristökorvaus)
0
190***
Kotieläintuet
€/ha
€/ha
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
60
0
€/ey
€/ey
35****
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 38
Maitotila C2-alue (Kärsämäki)
2021 2023 (arvio)
Pinta-alatuet
€/ha
€/ha
Perustuki/perustulotuki (sis. viherryttämistuen)
172
120*
0
12*
Uudelleenjakotuki 50 ha alaan saakka
Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide
54
45
Talviaikainen kasvipeitteisyys (kohdentamisalue)0/4/18/36/540/50*
Kotieläintuet
€/ha
€/ha
60
0
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
c/l
c/l
8,4*****
9**
Maidon tuotantotuki

Emolehmätila C2-alue (Joensuu)
2021 2023 (arvio)
€/ha
€/ha
Pinta-alatuet
Perustuki/perustulotuki (sis. viherryttämistuen)
172
120*
0
12*
Uudelleenjakotuki 50 ha alaan saakka
Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide
54
45
Talviaikainen kasvipeitteisyys (muu maa)
0/4/9/11
0/50*
Kotieläintuet		
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
60
0
Luomu kotieläintuki
134
130
eläintiheysraja
>0,3 0,5******
Kansallinen kotieläintuki
Emolehmät
Emolehmähiehot
Tuotantopalkkio (EU)
Emolehmät
Emolehmähiehot

Mari Kärki-Puustisella ja Urho Puustisella on luomuemolehmätila
Tohmajärvellä. – Parasta tässä työssä ovat luonto ja eläimet. Mieltä lämmittää, että lapset ovat kiinnostuneita jatkamaan tilaa.
Pariskunta pitää eläinten hyvinvointikorvauksia pieninä edellytettyihin toimenpiteisiin nähden.
– Sitä paitsi meillä on jo asiat hyvällä
mallilla ja emolehmäpuolella olemme
valinneet kaiken, minkä olemme suinkin
pystyneet, koska olemme luomussa, Mari
Kärki-Puustinen sanoo.

€/ey
397
397
€/eläin
112
112

€/ey
720**
0**
€/eläin
0
0

*Arvio,yksikkötukimääräytyyvuosittainkokomaantaitukialueentoteutuneenpinta-alan perusteella
**Arvio,todellinenyksikkötukisovitaanvuoden2022lopullakansallisentuenneuvotteluissa
***Uusilohkokohtainentoimenpideympäristökorvauksessakaikillesitoumuksen
tehneille tiloille
****Tuen jatkuminen edellyttää komission hyväksyntää tukimuodon jatkumiselle
2023–2027
***** Arvio vuoden 2021 lupollisesta tukitasosta
******Tukimaksetaanenintäänkahdellehehtaarillepeltoayhtäeläinyksikköäkohden.
Jostilallaontätäenemmänpeltoa,sillemaksetaanvainpeltoviljelynluomukorvaus..

Mari Kärki-Puustinen harmittelee,
että viljelijöiden pitäisi itse hallita koko
tukiviidakko. – Virkamiehiltä voi saada
vastauksen yhteen kysymykseen, mutta
jo toisen kysymyksen kohdalla ohjataan
toiselle luukulle.
Hän sanoo, että epävarmuus tulevasta
kuluttaa monen viljelijän voimavaroja.

– Vaikka välillä tulee lunta tupaan, me
uskomme, että teemme maailman tärkeintä työtä. Kaikki tarvitsevat hyvää ja
puhdasta ruokaa, joka on tuotettu läpinäkyvästi ja eettisesti, Puustiset sanovat.
– Meidän työtämme tarvitaan ihan joka päivä, ja voimme hyvillä mielin katsoa
kuluttajaa silmiin.
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UUDET TUULET

TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN KUVAT HENRI UOTILA / MTK-HANKINNAT

MTK:N JÄSENYYS ON ENEM
KUIN HINTANSA ARVOINEN
MTK:n jäsenyys kannattaa monella tavalla. Jäsenenä olet mukana
vaikuttamassa elinkeinojemme tulevaisuuteen, pääset mukaan järjestön
toimintaan ja hyödyt monenlaisista rahanarvoisista jäseneduista.

M

TK on maanviljelijöiden, metsänomistajien
ja maaseutuyrittäjien
oma ja suurin maaseudun asiaa ajava
etujärjestö. Olemme
arvostettu, asiantunteva ja luotettava
kumppani päättäjille. Jäsenkuntamme
ääni kuuluu, sillä MTK:ssa ylintä valtaa
käyttävät joka tasolla jäsenten valitsemat luottamushenkilöt.
Vaikutamme joka päivä jäsenkuntaamme ja suomalaista maaseutua koskevaan lainsäädäntöön, verotukseen ja
rahoitukseen. Edunvalvontamme yltää
paikallistasolta Brysseliin ja muihin
kansainvälisiin verkostoihimme asti.

MTK on tutkitusti yksi vaikuttavimmista ja aktiivisimmista etujärjestöistä
Suomessa ja Brysselissä.
Helsingin yliopistossa muutama vuosi
sitten tehdyn selvityksen mukaan MTK
on ns. supervaikuttaja, joka on Suomessa lainsäädäntövalmisteluun vaikuttamisen kärkikolmikossa.
Brysselissä olemme aktiivisuudessa
niin ikään suomalaisten EU-lobbareiden
kärkikastissa.
Eri tuotantosektorien asiat nousevat
MTK:ssa nopeasti esille valiokuntien ja
verkostojen kautta. Kykenemme nopeasti myös järjestölliseen toimintaan, mikäli tilanne vaatii. Laaja jäsenkunta tuo
edunvalvontaamme vaikuttavuutta.

MTK:n jäsenet vetävät yhtä köyttä
suomalaisten maaseutuelinkeinojen puolustamisessa.
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MTK on varmistanut
maatalouden rahoituksen ja
torjunut veronkorotukset
Ilman MTK:ta ei viljelijöiden ja metsänomistajien yhteinen ääni kuulu
päätöksenteossa. Edunvalvonnan tulokset eivät ole nopeita vaan monessa vaikuttamisasiassa työ vie vuosia ja vaatii
neuvotteluja monien eri tahojen kanssa.
Takaiskuilta ei ole aina vältytty, mutta
isossa kuvassa järjestö on puolustanut
maaseudun elinkeinoja vahvasti.
Olemme onnistuneet turvaamaan
maatalouden rahoituksen seuraavalle
ohjelmakaudelle ja vaikuttaneet aktiivisesti tukipolitiikkaan. Olemme myös
varmistaneet, että uusia, kustannuksia

NEMMÄN
NEN
aiheuttavia verorasitteita ei ole maa- ja
metsätalouden harjoittajille asetettu tälle hallituskaudelle.
Energiaveronpalautus maanviljelijöille on onnistuttu säilyttämään, vaikka
fossiilisten polttoaineiden verotusta on
kiristetty. Olemme varmistaneet yrittäjävähennyksen maa- ja metsätalouden
harjoittajille ja torjuneet useat yritykset
kiinteistöveron laajentamiseksi maa- ja
metsätalousmaahan. Puolustamme aktiivisesti metsänomistajan asemaa puumarkkinoilla ja vaikutamme metsien
käyttöä koskevaan lainsäädäntöön.
Olemme aktiivinen vaikuttaja EU:n
maatalouspolitiikkauudistuksessa sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikassa,
jolla on isoja vaikutuksia metsiemme
käyttöön. Vaikutamme jatkuvalla työllä
EU:n Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanoon. Vaikuttamistyön alla ovat mm. CAP:n kansallinen suunnitelma, Pellolta pöytään
-strategian esitykset ja maaperästrategia. Metsätalouden kannalta erityisen
tärkeitä ovat metsästrategia, kestävän
rahoituksen kriteerit, ilmastolainsäädännön
uudistukset sekä
biodiversiteettistrategia.
Järjestön
keskeisintä vaikuttamista ovat
maankäyttö ja
maanomistajien
oikeudet. Järjestö
ajaa vahvasti jäsenkuntansa asiaa
riistapolitiikassa sekä valmistelussa olevissa luonnonsuojelulain päivityksessä,
lunastuslain uudistuksessa sekä kaavoitus- ja rakennuslain uudistuksessa.
Koronakriisin aikana MTK on tehnyt hartiavoimin työtä viljelijöiden

”

Lukuisat jäsenedut ja
-palvelut kuittaavat
jäsenmaksun

henkisen jaksamisen tukemiseksi sekä
kausityövoiman varmistamiseksi tiloillemme.

Kuluttajien luottamus
kotimaiseen ruokaan ja metsien
kestävään talouskäyttöön
on vahvistunut
Järjestömme viestii ja kampanjoi suomalaisen ruuan- ja puuntuotannon
vahvuuksista, mm. niiden vastuullisuudesta. Viime vuosina olemme satsanneet erityisesti koululaisin ja nuoriin
aikuisiin mm. laaja-alaisen yhteistyön,
koululaistyön ja kohdennettujen digikampanjoiden
kautta.
Viestimme
päätöksentekijöille, medialle ja
kuluttajille aktiivisesti maa- ja
metsätalouden
roolista myös
ympäristökysymysten ratkaisijoina. Useat kyselyt ja selvitykset
osoittavat, että
tärkeimmissä kysymyksissä meillä on
myös takanamme suomalaisten tuki ja
että järjestömme, kotimaisen ruuan ja
kestävän perhemetsätaloutemme imago suomalaisten keskuudessa on viime
vuosina vahvistunut.

Yksi keskeinen
vaikuttamisalue on
maanomistajien
oikeudet.”

Jäsenemme ovat oikeutettuja lukuisiin
jäsenpalveluihin sekä rahanarvoisiin jäsenetuihin. Jäsenenä saat rahanarvoista
apua juristeiltamme mm. verotukseen
sekä maankäyttö- ja lupa-asioihin.
MTK on myös tuottanut jäsenpalveluna runsaasti erilaisia sopimuspohjia
jäsentensä käyttöön. Palveluitamme
ja etujamme hyödyntämällä saa jäsenmaksun kuitattua varsin helposti. Jäsenenä säästät esimerkiksi vakuutuksista,
energiasta, polttoaineista, koneista ja
laitteista.
Kattavan listan jäseneduista löydät
osoitteesta www.mtk.fi/jasenedut. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet
omia jäsenetuja.
MTK tarjoaa jäsenille ajankohtaista
tietoa jäsenviestinnän ja koulutusten
kautta. Valtakunnallisiin ja alueellisiin
koulutuksiin, sähköisiin jäseniltoihin
ja webinaareihin osallistuu vuosittain
tuhansia jäseniä, luottamushenkilöitä ja
toimihenkilöitä.
Olemme myös mukana lukuisissa
koulutus- ja työssä jaksamista edistävissä yhteistyöhankkeissa. Aktiivinen maaseutunuorten toiminta tarjoaa hyvän
kanavan verkostoitua ja tulla mukaan
yhteisöömme.
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KUUMA PERUNA

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT KATARIINA LATVA, MARKO HIRSIMÄKI JA HANNE MANELIUS / VM-ARKISTO

Jopa parikymmenpäinen peuralauma aiheuttaa pahoja tuhoja viljelyksille. Eläimet pilaavat satoa myös ulosteillaan ja tallomalla.

VALKOHÄNTÄPEURAT
– MIKÄ AVUKSI
KANNAN KASVUUN?

Valkohäntäpeurojen sopiva kanta jakaa mielipiteitä eteläisessä Suomessa.
Aihetta puitiin MTK:n tammikuussa järjestämässä webinaarissa.

V

alkohäntäpeurojen kannan
voimakas kasvu varsinkin
Lounais-Suomessa on ollut
ongelma jo vuosia. Metsästyslupamääriä on lisätty ja
saalista saatu, mutta peu-

rakanta jatkaa edelleen kasvuaan useiden riistanhoitoyhdistysten alueella.
Maanviljelijöille valkohäntäkauriit,
kuten eläinten virallinen lajinimi kuuluu, aiheuttavat monenmoista satovahinkoa. Liikennevahinkojen suuruus
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lasketaan kymmenissä miljoonissa euroissa. Metsäpuiden taimet päätyvät parempiin suihin, ja hyöty- ja koristekasvit
popsitaan myös pihoista ja puutarhoista.
Luulisi, että moisesta kiusankappaleesta pyrittäisiin eroon kaikin keinoin.

Mutta metsästäjille valkohäntäpeura on
myös tärkeä saaliseläin, jonka kanta halutaan pitää elinvoimaisena.
Metsästysseuroissakin on monenlaisia
toimintatapoja ja vielä enemmän mielipiteitä. Niistä metsästäjistä, jotka ovat
itse aktiiviviljelijöitä, moni tavoittelee
ennen muuta peltojen tuhoeläinten
poistamista mahdollisimman tehokkaasti. Toisaalta samassa metsästysseurassa joku toinen voi ajatella, että kanta
on hyvä pitää vahvana, jotta metsästettävää riittää ja lihaa saadaan myös
myyntiin.

Edellisenä vuonna saaliiksi saatiin
70 000 peuraa. Päättyneen kauden saalismäärä ei ole vielä tiedossa.
– Tammikuun alussa tihentymäalueen
saalismäärä oli vain kaksi prosenttia
edellisvuotta edellä. Kaikki viittaa siihen,
että kannan kasvu jatkuu edelleen. Se
on ainakin varmaa, että merkittävää
kannanleikkausta ei tapahdu vieläkään,
sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Ruokinta jakaa mielipiteitä

Peurat pilaavat pellot
Valkohäntäpeura-asiaa puitiin MTK:n
11. tammikuuta 2022 järjestämässä
Haasteena valkohäntäpeura -webinaarissa, jonne oli koottu maanomistajien
lisäksi puhujiksi myös sidosryhmien
edustajia metsästäjistä lihanjalostajiin
ja valtionhallintoon. Myös riistantutkimuksen ja vakuutusyhtiön edustajat
löivät faktoja pöytään.
Maatalouden vahingoista kertoi akaalainen maanviljelijä Jani Hevonoja,
jonka pelloilla peurat ovat tehneet paljon tuhoa.
– Sorkanjäljet, makuut ja ulosteet
pilaavat kaurapellot, kuminat syötiin parempiin suihin, ja syysvehnästä tuhoutui
40 prosenttia. Eikä Akaa kuulemma ole
edes ylitiheän kannan aluetta.
– Metsästäjät sanovat tehneensä parhaansa, mutta peurakanta kasvaa rajusti.
Samaan aikaan on tihentymäalueen
metsästysseuroissa metsästystä rajoittavia
sisäisiä normeja tai käytänteitä, joiden
purkamista ministeri Leppä on jo pari
jahtikautta vaatinut, Hevonoja jatkaa.
Hän ihmettelee, miksi maa- ja metsätalousministeriöstä nostetaan ongelma
esille mutta jätetään se kuitenkin ratkaisematta.
– Repsikan penkiltä kyllä huomaa, että kuski painaa kaasua ja jarrua samaan
aikaan, Hevonoja sanoo.
MTK:n kyselyn mukaan alueesta riippuen jopa 80 prosenttia viljelijöistä on
sitä mieltä, että peuroja on liikaa. Vuonna 2020 valkohäntäpeuravahinkoja
korvattiin viljelijöille kaikkiaan 425 000
euroa. Korvaustaso koetaan alhaiseksi
koettuihin vahinkoihin nähden. Vain
murto-osa vahingoista on korvausten
piirissä, koska vähitellen syntyvää peltovahinkoa on usein vaikea osoittaa.

Akaalaisella Jani Hevonojalla on omakohtaista kokemusta peltojen peuratuhoista.
– Eikä Akaa edes kuulu tihentymäalueeseen, hän ihmettelee.

Kanta jatkaa kasvuaan
Peuratihentymäalueilla tuli viime vuonna pelkästään LähiTapiolalle noin 3 000
vahinkoilmoitusta peurakolareista.
– Luku on hieman pienempi kuin
edellisvuonna, mutta toisaalta siinä eivät ole mukana kaikki loppuvuoden vahinkoilmoitukset, kertoo korvausjohtaja
Marko Erkkilä LähiTapiolasta.

”

Metsästäjät edistävät peurakannan
kasvua tarjoamalla niille talviaikaan
lisäruokaa kuten viljaa ja juureksia ruokintapaikoilla.
Luonnonvarakeskuksen selvityksen
mukaan ruokintaan osallistuu vuosittain jopa 32 000 metsästäjää, ja keskimääräinen ruokinnan määrä on 600
kiloa per ruokkija eli yhteensä jopa 17,6
miljoonaa kiloa.
– Tämä määrä riittää kattamaan jopa
50 000 peurayksilön koko talven aikaisen ravinnontarpeen, kertoo erikoistutkija Juho Matala Luonnonvarakeskuksesta.
Kun ruokaa on runsaasti, eläimet
myös lisääntyvät tehokkaammin.
Ruokintapaikkojen lähistöllä eläinten
aiheuttamat tuhot korostuvat. Toisaalta
ruokintapaikoilla voidaan houkutella
eläimiä kauemmas viljelyksiltä ja vilkasliikenteisten teiden lähistöltä.
Laajamittainen ruokinta on ongelmallista myös eläimille itselleen, sillä
se lisää niiden tautiriskiä, kun niitä kokoontuu paljon yhteen paikkaan.

Mitä on jo tehty?

Kuski painaa
kaasua ja jarrua
samaan aikaan.

”

Kaikkien vakuutusyhtiöiden yhteensä
maksaman hirvieläinvahinkojen korvaussumman Erkkilä arvioi olevan noin
50 miljoonaa euroa.
Kaatolupia on myönnetty vuosi
vuodelta enemmän. Lupien puolesta
nyt päättyneellä metsästyskaudella oli
mahdollisuus jopa sadan tuhannen peurayksilön kaatamiseen. Lupia on myös
käytetty.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoi
webinaarissa, että valkohäntäpeuraongelmaan on jo puututtu säädöstasolla.
Metsästyskautta on pidennetty sekä
alku- että loppupäästä, ja ajaviin koiriin
liittyviä säädöksiä on löyhennetty.
Lisäksi tihentymäalueelle on myönnetty Suomen Metsästäjäliiton hakemuksesta poikkeuslupa keinovalon ja
yötähtäimen käytölle metsästyksessä.
Poikkeuslupaa helmikuussa päättyneelle peuranmetsästyskaudelle haki
330 metsästysseuraa. Webinaariin mennessä oli raportoitu, että keinovalon
avulla oli ammuttu 872 peuraa ja yötähtäimen avulla 512.
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Ruokintapaikkojen riistakamerakuvat kertovat tiheästä peurakannasta. Tämä kuva on Hollolasta.
Nämä keinot ovat erityisen tehokkaita
vain lumettomaan aikaan, joten niiden
tuoma lisähyöty riippuu pitkälti talven
säistä.

Jaana Husu-Kallion mielestä kysymykseen voisi tulla jonkinlainen massaruokinnan rajoittaminen. Houkutusruokinta kyttäyspaikoilla voitaisiin sallia
edelleen, mutta massaruokintaa tihentymäalueella tulisi rajoittaa.

Mitä pitäisi vielä tehdä?
– Moni metsästäjä on tehnyt peurakannan vähentämiseen eteen paljon töitä,
kiitteli MTK:n Timo Leskinen.
Ensimmäinen edellytys on Leskisen
mukaan se, että kaatolupia on varmasti
enemmän kuin pystytään käyttämään.
– - Kuluvalle kaudelle kaatolupien
määrää onkin lisätty merkittävästi, se
on hyvä. Nyt on ratkaisevaa sitten metsästyksen toteutuminen ja lupamäärän
käyttäminen.
Myös ruokinnan rajoittaminen olisi
myös välttämätöntä. Ruokintaan käytetty kilomäärä on hätkähdyttävän suuri.

Käytännöt kuntoon

– Pelkästään LähiTapiolalle tulee vuosittain tuhansia vahinkoilmoituksia peurakolareista, kertoo korvausjohtaja Marko
Erkkilä.
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Lainsäädäntöön asti ei kaikissa asioissa
ole tarpeen mennä. Iso kysymys on se,
miten metsästysseuroissa saadaan vapautettua mahdollisimman suuri metsästysvolyymi.
Liian usein metsästysharrastuksesta
on tullut seuran jäsenille hirmuinen
työmaa, jolle ei ole loppua näkyvissä.
Toisinaan riittää se, että metsästysseurassa pohditaan omia toimintatapoja ja
käytäntöjä ja tarvittaessa päätetään tehdä asioita toisella tapaa.

Metsästyslupakiintiöiden vapaa käyttö
jäsenten kesken, jahtien ja vahtimismetsästyksen järjestäminen keskeytyksettä
läpi metsästyskauden ja esimerkiksi
lupa tuoda omia vieraita jahteihin ovat
esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri
seuroissa.

MTK:n järjestämässä webinaarissa
Vesa-Matti Lindroos Urjalasta kertoi,
että heillä on saatu hyvin toimimaan
käytäntö, jossa metsästysvuokrasopimukseen kirjataan maanomistajan toiveet, mistä päin peuroja erityisesti pitäisi
ampua.

LISÄTIETOJA

Haasteena valkohäntäpeura -webinaarin tallenne löytyy
osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=74bkLpyG2Z8
MTK:n metsästysvuokrasopimuspohja löytyy MTK:n
verkkosivuilta jäsenkirjautumisen takaa

”Missä ovat maanomistajan oikeudet?”

V

alkohäntäpeuran metsästyksen
vapauttaminen luvanvaraisuudesta
nousi MTK:n webinaarissa esille monelta suunnalta, mutta sen toimivuus
käytännössä jakaa mielipiteitä.
Lupa-alueen koon pienentäminen 500
hehtaarista esimerkiksi sataan hehtaariin
olisi MTK:n mielestä erittäin toimiva keino.
Suomen Metsästäjäliitto vastustaa muutoksia
pinta-alaan. Se katsoo, että voimassa oleva 500
hehtaarin valkohäntäpeuran metsästysaluevaatimus mahdollistaa yhtenäiset metsästysalueet, mikä on seuruemetsästyksen perusta.
– Lupa-alueen pienentäminen kannustaisi
metsästysseurat kattavammin kannanleikkaukseen, koska myös maanomistajalla olisi
vaihtoehtoja metsästyksen toteuttamiseen,
sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.
Leskisen mielestä nykyinen jäykkä toimintaympäristö näkyy peurakannan kehityksessä.
– Meillä on kannanleikkausta hienosti toteuttavia seuroja, mutta niitä on aivan liian
vähän. Käytännössä vain metsästysseurat voivat toteuttaa peurakannan leikkauksen. Kyllä
tässä joutuu kysymään, mihin ovat kadonneet
maanomistajien oikeudet.
2000-luku on Leskisen mielestä osoittanut,
että nykyiset toimintamallit ja pyyntilupakäytännöt eivät riitä.
– Kun mietitään, mitä muutoksia on syytä
tehdä, kannattaa pitää mielessä se, miten suurta muutosta tavoitellaan. Peurakannat ovat
nyt monilla alueilla kohonneet niin suuriksi,
että realistista 15 prosentin vuotuista kannanleikkausta olisi tarpeen tehdä ainakin neljänä
vuonna peräkkäin.
– Viimeiset viisi vuotta olemme yrittäneet
MTK:n suunnasta edes käynnistää kannanleikkausta, mutta peurakanta sen kuin kasvaa.
Kuka enää uskoo, että kannan leikkaus olisi
mahdollista lainsäädäntöä muuttamatta?
MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen
muistuttaa, että metsästysoikeus kuuluu
maanomistajille.
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RUISTA RANTEESSA

TEKSTI KATARIINA LATVA KUVAT KATARIINA LATVA JA MTK-ETELÄ-POHJANMAA

Koskenojan tilan vuonna 2013 valmistuneen pihattonavetan yläkertaan on rakennettu vierailijaryhmille Liisan luokkahuone.

TILAVIERAILUJA
ETÄYHTEYKSILLÄ
Kurikkalainen maidontuottaja Liisa Vuorela on huomannut, että
etävierailut tuovat kuluttajatyöhön uusia mahdollisuuksia.

E

telä-Pohjanmaalla Liisa
Vuorela on jo monelle tuttu
kasvo kuluttajatyön kentällä.
Kurikan Koskenojan tilalla
vierailee normaaliaikoina
ryhmiä vauvasta vaariin tutustumassa maidontuotantoon. Tilalla
arvostetaan kotimaisuutta ja halutaan
jakaa tietoa alkutuotannosta.
Tarve lasten maatilavierailuille oli
nähtävillä jo 90-luvulla, kun Liisa Vuorela luokanopettajana työskennellessään
vei koululaisia tilavierailuille. Vuonna
1993 hän siirtyi miehensä Juhan kanssa tilanpitoon. Luokanopettajan työt

päättyivät vuonna
2000 Liisan jäätyä
äitiyslomalle.
EU-jäsenyyden
myötä Suomeen
tuli pihattobuumi,
jossa Koskenojan
tila oli mukana
heti alkuvaiheessa. Tilalla kävikin
paljon vierailijoita, kun pihatto valmistui vuonna 1997.
Pihaton valvontahuoneessa kävi kuhina. Vuorelasta tuntui kuin hän olisi
palannut opettajan rooliin, kun hän
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”

Kännykän
avulla pääsee
tutkimaan vaikka
lehmien utareita.”

nappasi jokaisen
ryhmän mukaansa ja kertoi tilan
toiminnasta ja
arjesta.

Ei tarvetta
suojapuvuille

Vierailujen suosio
johti uuden navetan suunnittelussa siihen, että sinne rakennettiin ”Liisan
luokkahuone”. Uusi neljän lypsyrobotin
pihatto valmistui vuonna 2013. Sen
yläkerrassa on tila, jonka ikkunoista saa

seurata lehmien elämää navetassa.
– Ei tarvitse miettiä suojapukuja, ja
pienetkin vierailijat pysyvät hyvin yhdessä ryhmässä, Vuorela kehuu.
Korona-ajan myötä alkoi nostaa päätään ajatus etävierailuista.
– Kouluilla on nykyään kaikki valmiudet etätuntien pitoon. Tilallisen tarvitsee
vain klikata itsensä sisään kokoukseen
ja antaa palaa. Osallistujilta on hyvä
pyytää kysymyksiä etukäteen, niin osaa
miettiä, kuinka etävierailun rakentaa ja
mistä lähtee liikkeelle, Vuorela opastaa.
Etävierailut helpottavat myös opettajien työtä. Tuntia voi seurata omasta
luokasta eikä tarvitse miettiä kuljetuksia.
Etätuntien pito voi jatkua myös koronan hellitettyä, ja etävierailuja voidaan
markkinoida ympäri Suomea.

Puuttuu vain haju

Yläparvelta on hyvä näkymä lehmiin.

Liisa Vuorela kannustaa muita tuottajia
tarttumaan mahdollisuuteen järjestää
etävierailuita.
– Tuottaja on omassa navetassaan
asiantuntija ja tietää pienimmätkin
asiat, jotka kiinnostavat kuulijoita. Kamerakammoista helpottaa, kun alussa
esittäytyy ja kääntää loppuajaksi kameran kohti eläimiä.

– Kännykän avulla pääsee tutkimaan
vaikka lehmien utareita ja lypsyrobotin
toimintaa läheltä.
Etänä pääsee käymään myös niille tiloille, joihin ei normaalisti pääse, joten
se mahdollistaisi vierailut sikatiloillekin.
– Etävierailuista ei puutu kuin haju,
Vuorela naurahtaa.
Hänen mielestään samaa konseptia
voisi viedä myös metsään ja esitellä

Tilan tietotaulua päivitetään aina uusia
vierailijoita varten.

Liisa Vuorela kertoo, että oppituntia on helppo pitää kännykän kautta. Kännykkäkuva
päästää etävierailijat lähelle eläimiä.

etäyhteyksillä metsänhoitoa. – Kaikki
palaute on ollut positiivista, ja lisäkysymyksiä on tullut etävierailujen aikana
todella paljon, Vuorela kertoo.
Kaksi tuntia kännykällä navetassa kuluu kuulemma nopeasti.
Uusi tilavierailumalli on tullut jäädäkseen, joten tähän mahdollisuuteen
kannattaa tarttua kiinni tilan sijainnista
riippumatta, Liisa Vuorela vinkkaa.
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TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN KUVAT IIRO RAUTIAINEN

MAANMAINIOT
YRITYSKYLÄT
Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on palkittu maailman parhaana
koulutusinnovaationa. Yrityskylissä on mukana myös MTK.

Y

rityskylä-toiminta aloitettiin
Helsingissä vuonna 2015.
Sen jälkeen konsepti on laajentunut jo 13 paikkakunnalle. Maailman parhaana
palkitussa suomalaisessa
koulutusinnovaatiossa peruskoulun
kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset pääse-

vät tutustumaan käytännön työelämään
sekä talouden ja yhteiskunnan pyörittämiseen.
Yrityskylien maine sen kuin kasvaa:
viime joulukuussa Helsinki-Vantaan alakoululla kävivät Time-lehden toimittaja
ja valokuvaaja tekemässä juttua Yrityskylästä kiertotalouden näkökulmasta.

Yrityskylissä ovat mukana
myös metsänhoitoyhdistykset. Jutun kuvat ovat Tampereen, Helsinki-Vantaan ja
Turun Yrityskylistä.
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Juttu julkaistiin tammikuussa 2022.
Yrityskylä-toimintaan on Suomessa
osallistunut yli puoli miljoonaa lasta
ja nuorta. MTK on tätä nykyä mukana
kahdeksalla paikkakunnalla eli Helsinki-Vantaan, Tampereen, Vaasan, Turun,
Jyväskylän, Oulun, Kuopion ja Lappeenrannan Yrityskylissä.

Ruuan tie pellolta pöytään
Yrityskylissä koululaiset pääsevät harjoittelemaan työelämää ja opiskelemaan
talousasioita käytännössä.
Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin, jotka pyörittävät omaa yritystään tai palveluaan. Se voi olla melkein mitä tahansa
kaupan tai kahvilan pitämisestä aina
kaupungintalon johtamiseen.
MTK:n mukanaolo lisää maatalousyrittäjyyden tunnettuutta sekä ymmärrystä ruuan reiteistä pellolta pöytään.
MTK on eri paikkakunnilla mukana
hieman erilaisin konseptein.
– Yhteistyömme kautta tuhannet
nuoret ympäri Suomen tutustuvat
maatalouteen toimialana ja näkevät
monipuoliset työmahdollisuudet alalla,
toteaa Yrityskylän kumppanuuspäällikkö Tiina Solas.
Samalla nuoret oppivat innostavalla
tavalla, että ruuantuotanto on keskeinen osa yhteiskuntaa, ja tutustuvat
oman lähialueensa elinkeinoelämään.
– Yrityskylän tavoitteena on kertoa
mahdollisimman monipuolisesti yhteiskunnan toiminnasta ja alavaihtoehdoista nuorille, Solas jatkaa. – Ruuantuotanto ja maatalousyrittäjyys ovat
Suomessa tärkeä osa yhteiskuntaa.
Helsinki-Vantaalla
oppilaat tutustuvat
maatalousyrittäjyyteen Maatila ja
mylly -konseptin
avulla. Oppilaan
roolina voi olla viljelypäällikkö, myyntipäällikkö, ylimylläri
tai maatilayrittäjä.
Konsepti on toteutettu yhteistyössä
Helsingin Myllyn
kanssa.
Oppilaat pääsevät kokeilemaan maatalousyrittäjyyttä ja tutustumaan siihen,
miten ruokaa tuotetaan, miksi suomalainen ruoka on puhdasta ja miten ruoka päätyy pellolta pöytään.

”

ollut hyvää ja tulevaa kautta katsotaan
valoisasti.
– On hienoa olla vaikuttamassa siihen, että peruskoululaiset saavat monipuolisen näkemyksen maatalouden monialaisesta yrittäjyydestä ja pellolta pöytään -ajatusmallista, iloitsee MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula
Dahlman.
– Ruoka ei kasva
kaupan hyllyllä. Yhä
harvemmalla nuorella on enää yhteyksiä
suoraan maatilalle,
joten tilaisuus tutustua alkutuotantoon
Yrityskylän kautta
on arvokas. Yrityskylä-yhteistyö tukee
erinomaisesti liiton tekemää muuta kuluttajatyötä. Meillä Kaakkois-Suomessa
koululaisten tilavierailuja tehdään paljon, mutta ymmärrettävästi resurssit
ovat rajalliset. Yrityskylä mahdollistaa
konkreettisen yhteyden maatilatasolle,
vaikkakin simuloidussa yhteiskunnassa,
Dahlman jatkaa.
Vilskettä ja vipinää riittää, kun oppilaat perehtyvät tilan monipuoliseen
toimintaan ja ruuantuotantoon. Lisäksi
he vastaavat tilan taloudesta ja henkilöstöstä ja tekevät yhteistyötä kylän eri
elintarvikealan yritysten kanssa.
Maatilalla järjestetään virkistyshetkiä

Ruoka
ei kasva kaupan
hyllyllä.”

Osa liiton kuluttajatyötä
Myös Lappeenrannan ja Kuopion Yrityskylissä pienoisyhteiskuntaan kuuluu
Maatila ja mylly eli MTK:n ja Helsingin
Myllyn yhteistyön tulos.
Lappeenrannan maatilaa on pyöritetty vuoden ajan hieman koronan
varjossa. Siitä huolimatta palaute on

muille kyläläisille, jossa nämäkin pääsevät tutustumaan tilan toimintaan.
Myllyn puolella esitellään kauraa elintarvikealan yrityksille, kehitetään uusia
tuotteita ja myydään valmiita tuotteita
Yrityskylän kauppoihin.

Maitotilan arkea
Valion kanssa MTK tekee yhteistyötä
Turussa, Vaasassa, Tampereella ja Oulussa. Näissä pisteissä oppilaat pääsevät
tutustumaan siihen, millaista arki on
suomalaisella maitotilalla.
Maitotilalla keskitytään monipuoliseen tuotantoon. Työtehtäviin kuuluu
yhtä lailla sekä käsillä tehtävää työtä että paperitöitä kuten sopimusten solmimista. Maatilalla syntyy myös biojätettä,
jota hyödynnetään Yrityskylän sähköntuotannossa.
Maatila toimii myös muiden yritysten
työntekijöiden virkistyspaikkana. Tilalla
panostetaan vahvasti eläinten hyvinvointiin ihan kuten oikeassakin maatilatoiminnassa.
Maitotilalla työskentelevät karjamestari, kone- ja energia-aseman hoitaja,
tilanhoitaja ja maitotilayrittäjä.
– Tavoitamme Yrityskylä-toiminnan
kautta valtaosan Pirkanmaan kuudesluokkalaisista. On hienoa olla mukana
ja tuoda esiin kotimaisen maatalouden monipuolista toimintaa, sanoo
MTK-Pirkanmaan järjestöagrologi Jaakko Ahola.

M T K : N JÄ S E N L E H T I // M A A L I S K U U 2022

mainio 27

MTK MENOSSA MUKANA

– Maatilan kautta omavaraisuus,
energia, peltokasvit ja kotieläintuotanto
tuodaan monipuolisesti esiin ja oppilaat
saavat laajan kuvan maatalousyrittäjyydestä.

Jyväskylän juustomestarit
Myös Keski-Suomessa ollaan samoilla
linjoilla.
– Kävimme Pirkanmaalla tutustumassa, näimme, kuinka hienosti yhteistyö
oli viety käytäntöön, ja halusimme ehdottomasti samaa myös Keski-Suomeen,
kertoo MTK Hämeen järjestöagrologi
Elina Nummela.
Nummela toimi MTK-Keski-Suomen
vt. toiminnanjohtajana vuosina 2019–
2020, jolloin maatilan ovet avattiin
myös Jyväskylään.
Keski-Suomi on vahvaa kotieläintuotannon aluetta. Tätä haluttiin ehdottomasti painottaa myös Yrityskylässä,
joten kumppaniksi valikoitui Jukolan
Juusto.
Oppilaiden työtehtäviä ovat juustomestari, kone- ja energia-asemanhoitaja,
yrittäjä ja tilanhoitaja.
Pirkanmaan tavoin Keski-Suomessa
keskitytään monipuoliseen maaseutuyrittäjyyteen. Koululaiset oppivat paitsi
maidon reitin pellolta pöytään myös
biotaloustuotantoa, maatalouden digitaalisuutta ja laajaa käytännön yrittäjyyttä käytännössä.

Maatilalta syntyvät tuotteet myydään
Yrityskylässä eteenpäin kauppoihin ja
kahvilaan.
– Esittelemme modernin maatilan
arkea ja sitä, minkälaista yritysjohtamista tiloilla vaaditaan. Oppilaat näkevät, kuinka iso merkitys maatiloilla
on muun yhteiskunnan toimimiseen,
Nummela kertoo.

HYVÄÄ PALAUTETTA
MTK-ketjun yhteistyö Yrityskylän kanssa alkoi Helsingissä vuonna 2015 ja heti perään Tampereella vuonna 2016 MTK-Pirkanmaan
ja Osuuskunta Länsi-Maidon voimin.
Vuonna 2019 Yrityskylä-yhteistyö laajeni Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen ja seuraavana
vuonna Pohjois-Pohjanmaalle ja
Keski-Suomeen.
Viime vuodesta lähtien mukana ovat olleet Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi.
Palaute Yrityskylistä on ollut
hyvää. Yhteistyö MTK:n kumppaneiden kanssa sujuu hyvin, ja toiminnan jatkamiseen ollaan motivoituneita.
Myös koululaisilta on tullut loistavaa palautetta. Monet lapset ja
nuoret ovat oivaltaneet, että maatiloilla tehdään monipuolista työtä yhteiskunnan huoltovarmuuden eteen.
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TAITAJA

TEKSTI JA KUVAT HELI MUTKALA

AIHEET LUONNOSTA
Erkki Keihään käsissä pahkoista syntyy taideteoksia, joissa on ideaa. Hän
veistää puun syiden ja muotojen mukaan töihinsä ihmisiä ja eläimiä.

E

rkki ja Tuula Keihään koti
Kangasalan Ilkossa tulvii
isännän töitä. On öljyvärimaalausta, kukkapylvästä
ja -pöytää, moninainen kokoelma pienveistoksia verannalla ja suurempia piharakennuksessa ja
huvimajassa. Pahkatöissä on oivalluksia
ja huumoria.
Eläkkeelle jääneen metsäasiantuntijan
aiheet kumpuavat pitkälti luonnosta ja
metsästä.
– Ideat löytyvät tekemisen myötä.
Pahkat ovat arvoituksellisia. Kuoripäällisestä möhkäleestä ei tiedä, mitä löytyy.
Aloittaessa työn lopputulos on arvoitus,
Erkki kertoo.

Monipuolista luovuutta
Syksyllä ja talvella Erkki Keihäs maalaa
kotitalon yläkerrassa sijaitsevassa ateljeessaan.
– Pahkojen työstämiseen minulla ei ole
erityistä työtilaa, joten sitä teen ulkona
lämpimään vuodenaikaan. Puutöiden
fyysisyydestä saan
vastapainoa siveltimen heiluttelulle.
Keihään öljyväritöitä oli ensimmäistä
kertaa esillä näyttelyissä 1980-luvun
loppupuolella. Pari vuotta sitten hänen
pahkatöitään oli Kangasalan kirjaston
näyttelyssä.
Kahtena kesänä Keihäiden kotipiha
on ollut avoinna yleisölle. Kesän 2021
Luonnon henki -näyttelyä kävi katsomassa viikon aikana noin sata henkeä.
Oman näyttelyn järjestäminen siintää
myös tulevaisuuden toiveena. Nyt Erkin
töitä voi ihailla hänen Instagram-tilillään @erkkikeihas.
Monipuolisesti luova taiteenharrastaja
on menestynyt myös monissa maaseutu-

”

ja luontoaiheisissa kirjoituskilpailuissa.
Hänen kirjoituksiaan on julkaistu muun
muassa kokoelmateoksissa Meidän
lehmät, Metsällä, Hirnahduksia, Sydänpuuta ja Pöytään isketty puukko – erätarinoita.
Maalaiselämä on Erkki Keihäälle
tuttua isovanhempien maatilalta.

Puu on hieno raaka-aine
Talon ulko-ovea lähestyessä ei voi
välttyä näkemästä isoa, ankanpäistä bassoa. Sen Erkki Keihäs
on tehnyt naapurin pihasta kaadetusta valtavasta männystä.
– Sain sen polttopuuksi, ja
osan käytin tähän. Halusin,
että puun massiivisuus ja muodot näkyvät, mutta jouduin
keventämään teosta valtavasti.
Eihän sitä olisi muutoin pystynyt kääntelemään.

Olen itseoppinut
tässä hommassa.”

Isot pahkat ja rungonpätkät
ovat painavia ja vaikeasti liikuteltavia. Pahkoja on ensin koverrettava tyhjäksi.
– Puu on hieno materiaali, ja
sen työstäminen on minulle kuin
terapiaa. Puun syyt ja väri ohjaavat
tekemistä. Esimerkiksi omenapuu on
upea.

Taide mukana elämässä
Yläneeltä kotoisin oleva Erkki Keihäs
oli jo pienenä taitava piirtäjä. Aktiivisempi taideharrastus alkoi lukioiässä,
kun hän sai öljyvärit.
– Minulla ei ole taidealan koulutus-

30 mainio M T K : N JÄ S E N L E H T I // M A A L I S K U U 2022

Tämän puun sisältä Erkki Keihäs löysi vihaa
ja armoa kuvaavat kädet.

Erkki Keihäs

Naapurin jättiläismäisestä pihamännystä
syntyi ankanpäinen basso. ”Soitinta” on
koverrettu keveämmäksi, mutta puun
muodot näkyvät edelleen.

Talvikuukausina Keihäs maalaa yläkerran ateljeessaan öljyvärimaalauksia. Tässä kankaalle hiipii erilaisia otuksia, ja visakoivun pintaakin työ kovasti muistuttaa.

ta, olen itseoppinut tässä hommassa.
Ammattina taide olisikin ollut pitkä ja
kivinen tie, hän sanoo.

Hänen isällään ja papallaan oli tapana
keräillä erikoisia puunvänkkyröitä, joten
puutaide on Erkille verenperintöä.
Kollegat ja metsänomistajat ovat
suhtautuneet taiteiluun kannustavasti.
Raaka-ainetta – puuainesta ja pahkoja
– tarjotaan ihan mukavasti. Useampi
puuaihio odottaa parhaillaankin työstämistä.
Erkki Keihään työuran aikana moni
totesi hänelle, että ”olet ihan väärällä
alalla”. Silloin hän kysyi pilke silmäkulmassa, että ”olenko sitten pahastikin epäonnistunut metsäalalla”.
– Eläkkeelle siirtyminen 35
Metsäliitto-vuoden jälkeen syksyllä 2019 oli helppoa, kun tiesin, että minulle ei tule tekemisen puutetta. Nyt on enemmän
aikaa syventyä taiteeseen.

Ammattina taide olisi ollut kivinen tie,
mutta harrastuksena se on erinomainen,
Erkki Keihäs sanoo.

Koivupahkan kuohuista nousee Ahti, jolle
Erkki Keihäs veisti kaveriksi pienen merenneidon.
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KENTÄLLÄ

Maaseutunuoret uutta kohden
MAASEUTUNUORTEN VUOSI ON alkanut toiveikkaissa merkeissä. Keskusliiton
nuorten valiokunta pääsi pitämään aidosti
läsnä olevan järjestäytymiskokouksen, ja
samalla haettiin suuntaa kuluvalle vuodelle. Suomen suurin ja paras kaveripiiri on
vihdoin puhkaisemassa etäilykuplan!
Katseet suuntautuvat avautuvaan
maailmaan. Kansainvälistä yhteistyötä
rakennetaan, ja toiveissa on jopa saada
muista Pohjoismaista vieraita Suomeen
elokuussa. Kevään myötä toiminta laajenee. Pikkuhiljaa siirrytään etätapaamisista
läsnä-tilaisuuksiin aloittaen alueellisista
tapahtumista ja kokoontumisista.
Tulevana kesänä maaseutunuoria
kutsuu MTK:n liittokokous. MTK:n johtokunta on luonut Maaseutunuorille oman
sadan hengen osallistumiskiintiön tähän
järjestölliseen suurtapahtumaan.
Ylisukupolvinen, monisatapäinen
joukko MTK:n jäseniä koolla Porissa
kesäkuussa on valtava piristysruiske
verrattuna tietokoneen ruuduilla tapahtuvaan verkostoitumiseen ja edunvalvontaan.
Toiminnassa ei kuitenkaan ole tarkoitus
unohtaa digiloikan tuomia mahdollisuuksia.
Osa tilaisuuksista on jatkossakin verkossa.
Maaseutunuorten toimintaa pääsee seuraamaan myös liittojen ja Keskusliiton sosiaalisen
median tileillä.
Maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtajana toimii Ville Koivuniemi ja varapuheenjohtajana Antti Tyynelä. Valiokunnassa vuon-

Maaseutunuorten valiokunnan
puheenjohtaja Ville Koivuniemi (vas.) ja varapuheenjohtaja Antti Tyynelä.
na 2022 vaikuttavat myös Aki Laaksonen, Olli
Cavén, Aleksi Kortesalmi, Emma-Sofia Jutila, mhy-edustajana Mikko Tukeva sekä viime
syksynä valittu Maaseutunuorten uusi edustaja
MTK:n johtokunnassa, Susanna Valtonen.

TEKSTI JA KUVA MERI REMES
LISÄTIETOJA

www.maaseutunuoret.fi
@mtk.maaseutunuoret

Edut sukupolvenvaihdoksen tehneille yrittäjäjäsenille
TIESITKÖ, ETTÄ SUKUPOLVENVAIHDOKSEN tehneenä uutena yrittäjänä saat

juuri sinulle tarkoitettuja etuja? Spv-edut edellyttävät tilalla tehtyä sukupolvenvaihdosta ja
MTK-yhdistyksen jäsenyyttä.
Saat etuja seuraavilta yrityksiltä:
LähiTapiola: Sammutin sukupolvenvaihdoksen tehneelle yrittäjälle. Sammutin toimitetaan tilalle maatalouden riskienhallinnan
asiantuntijan tilakäynnillä.
Hankkija: 100 euron alennuskoodi Hankkijan verkkokauppaan. Edellyttää rekisteröitymistä verkkokauppaan. Alennuskoodin voi
käyttää minkä tahansa tilauksen yhteydessä.

Alennus lasketaan tilauksen (ostoskorin) loppusummasta.
Valtra: Suomalaiset laadukkaat kesätyöhaalarit sukupolvenvaihdoksen tehneille yrittäjille.
Isku: 100 euron alennus yli 200 euron kertaostoksesta Iskun myymälässä.

Toimi näin, kun olet tehnyt
sukupolvenvaihdoksen tilalla
1. ILMOITA OMALLE MTK-yhdistyksellesi
tehdystä sukupolvenvaihdoksesta. Samalla
kuulet oman yhdistyksesi toiminnasta sekä jäseneduista ja -palveluista, joihin jäsenenä olet
oikeutettu.
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2. Yhdistys päivittää tietosi Oiva-jäsenpalveluportaaliin. Kun tiedot ovat oikein, pääset
hyödyntämään jäsenetuja ja muun muassa
lataamaan jäsenkortin jäsenpalveluportaalista.
3. Tieto tehdystä sukupolvenvaihdoksesta
menee yhteistyökumppaneille LähiTapiolalle,
Hankkijalle, Valtralle ja Iskulle.
4. Odota LähiTapiolan, Hankkijan ja Valtran
yhteydenottoa. Iskun edun voit hyödyntää
myymälässä.
TEKSTI MERJA ELOMAA
LISÄTIETOJA

www.mtk.fi/jasenpalvelut
Katso lisää jäseneduista sivuilla 34–35!

Tulevan kesän liittokokous linjaa MTK:n toimintaa
MTK:N LIITTOKOKOUS JÄRJESTETÄÄN

Porin Isomäki Areenalla 15.–16. kesäkuuta
2022. Joka viides vuosi järjestettävä liittokokous on tärkeä tapahtuma, sillä siellä linjataan,
miten järjestö toimii ja vaikuttaa tulevaisuudessa. Porissa asetetaan järjestön toimintatavoitteet seuraavaan liittokokoukseen saakka.
Kesän liittokokous järjestelyineen on
MTK:lle iso ponnistus. Osallistujia odotetaan
noin tuhat, joista virallisia liittokokousedustajia
on noin 400. MTK-liitot ja metsänhoitoyhdistykset ovat valinneet liittokokousedustajansa
viime syksyn syyskokouksissaan.

Muista MTK:n koulutukset!
OLETHAN HUOMANNUT, ETTÄ MTK
järjestää jäsenilleen lukuisia koulutuksia eri
aiheista.
Alkuvuoden suosikki on ollut Jokatyypin
viestintäkoulutus, johon on osallistunut yhdistysaktiiveja ja jäseniä ympäri maan.
– Pidin koulutuksesta, monipuolinen ja hyvin asiaa useammasta näkökulmasta. Parasta
varmaan oli Sallan työpajat, tosi kattavia ja
kouluttajalla ihanan rohkaiseva ja kannustava

Porin liittokokous määrittelee järjestön toimintatavoitteet, jotka käsittelevät yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista
ja järjestön kehittämistä. Nämä kootaan yhdeksi asiakirjaksi toimintaympäristön analyysin
kanssa.
Asiakirjaluonnos on ollut tammi-helmikuussa lausuntokierroksella jäsenliitoissa ja -yhdistyksissä, ja valtuuskunta hyväksyy sen liittokokoukselle esiteltäväksi kevätkokouksessaan.
Liittokokous on MTK:lle myös tärkeä verkostoitumistapahtuma, jonne kutsutaan median
edustajia sekä kotimaasta että ulkomailta.

”

Heille järjestetään tutustumisretki Satakunnan
maa- ja metsätalouteen.
Isomäki Areenalla esittäytyy myös MTK:lle
tärkeitä kumppaneita yrityksistä, järjestöistä ja
julkishallinnosta.
Liittokokouksen pääyhteistyökumppaneiksi
olivat helmikuun lopulla varmistuneet LähiTapiola, HKScan ja Kesko.
Lisäksi mukana ovat ainakin Apetit ja Finnamyl, Maanomistajien Arviointikeskus, Mela
sekä Maaseudun Sivistysliitto.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI

Tutustu kevään tekemiseen, kommentoi Anna Penttala Jokatyypin viestintätyöpajaa.
koulutuksiin!
Huhtikuussa on tarjolla muun muassa koulutus vuosikokouksen järjestämisestä hybridiIlmoittautumiset ja kokouksena.
lisätietoja osoitteessa
mtk.fi/koulutus ”

NIMITYKSET
Pertti Hakanen aloittaa MTK:n järjestöpäällikkönä
14.3.2022. Järjestöpäällikkö toimii valtuuskunnan ja metsävaltuuskunnan sihteerinä ja hänellä on päävastuu järjestötyön kehittämiseen liittyvistä asioista. Alkuvaiheen
keskeisiä tehtäviä on järjestön valiokunta- ja verkostotyön kehittäminen. Hakanen siirtyy tehtävään Karjalan
Liiton toiminnanjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on ollut mm. MTK:n johtokunnan jäsen ja kansanedustaja.

asenne. Sai paljon ideoita ja vinkkejä omaan

LISÄTIETOJA

mtk.fi/koulutus

Ristikon
ratkaisu

Sirpa Lintunen aloitti jäsenpalvelusuunnittelijan perhevapaan sijaisena 1.3.2022. Hänen keskeisimmät työtehtävänsä liittyvät jäsenhankintaan ja jäsenpalveluiden kehittämiseen erityisesti Oiva-jäsenportaalin osalta. Lintunen
on MTK-Pohjois-Savon aluepäällikkö ja tulee työkiertoon
keskusliittoon.
Päivi Jukkara aloitti MTK:ssa Jäsenet ja järjestötoiminnan vastuualueella Oivan pääkäyttäjänä 21.2.2022. Jukkara siirtyi meille Lindström Oy:ltä, jossa hän työskennellyt vuodesta 2017 lähtien.
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JÄSENEDUT

TEKSTI MERJA ELOMAA

ALENNUSTA NYT MYÖS
POLTTONESTEISTÄ
Rahanarvoisia jäsenetuja on tarjolla jo 30 eri yhteistyökumppanilta. Edut
voivat olla jopa useiden satojen eurojen suuruisia säästöjä vuoden aikana.

M

TK Hankintojen neuvottelemat jäsenedut
ovat nyt kolmatta
vuotta jäsenten hyödynnettävissä.
– Jäsenet ovat ottaneet hyvin vastaan neuvottelemamme
jäsenedut. Käytetyimpiä ja suosituimpia
ovat Ahlsellin ja Onnisen jäsenedut.
Niihin on tehty eniten tilinavauksia, ja
etuja käytetään koko ajan enemmän,
kertoo MTK Hankintojen toimitusjohtaja Sanna Blomberg.
Samalla, kun MTK Hankintojen tunnettuus on kasvanut, myös jäsenetujen
käyttö on lisääntynyt.
– Alussa etuja oli vain seitsemältä
yritykseltä. Nyt etuja on 30 yritykseltä,
ja kevään aikana saamme vielä uusia. Lisäksi olemme neuvotelleet sopimuksiin
laajennuksia, Blomberg kertoo.

Hintatietoisuus kannattaa
MTK Hankinnat seuraa neuvottelemiensa jäsenetujen käyttöä tarkasti.
– Samalla saamme arvokasta tietoa
jäsenten kiinnostuksesta ja entistä
paremmat lähtökohdat neuvotella yhä
parempia etuja. Olemme huomanneet,
että jäsenetujen käytöstä on tullut tottumus, Sanna Blomberg kertoo.
– Jäsenet katsovat ensin, mistä jäsenetuja tarjoavasta yrityksestä tarvittavaa
tuotetta löytyisi ja mihin hintaan. Jäsenemme ovat hyvin hintatietoisia, mikä
on ymmärrettävää maatalousyrittäjien
nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa.
Kun tilinavaus on tehty, omat jäsenhintansa voi kätevästi tarkistaa kirjautumalla verkkosivuille.
Luottamus paikalliseen myyjään hel-

pottaa ostamista. Paikkakunnan oman
liikkeen myyjä tuntee jäsenen tarpeet ja
auttaa hankintojen tekemisessä.
– Yhteistyökumppaneilla on myös
ajankohtaisia tarjouksia, joista ilmoitamme muun muassa uutiskirjeissä ja
Maaseudun Tulevaisuudessa.
– Maatalousyrittäjyyden kannattavuus
on heikkoa, kun kustannukset ovat
nousseet. Yritämme omalta osaltamme
tukea yrittäjiä ja heidän elinkeinoaan.
MTK Hankintojen tiimi tekee töitä koko
sydämellään jäsenten auttamiseksi.
Blomberg muistuttaa, että jäsenetuihin ei käytetä jäsenmaksurahoja vaan
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UUTENA
JÄSENETUNA
HEVOSURHEILULEHDEN
KESTOTIL AUS -25 %

jäsenedut ovat kokonaan yhteistyökumppaniemme rahoittamat.

Tankkaa ja säästä
Uusimpana jäsenetuna saat ABC-asemilla polttonesteistä alennusta 5 senttiä/
litra. Alennuksen saamiseksi sinun tulee
hakea S-Business-korttia. Luotollisen
yrityskortin käyttö laskutetaan kuukausittain. Kortti ei maksa sinulle mitään.
Ainoastaan silloin, jos valitset paperilaskun, sinulta veloitetaan 2,50 euroa
laskulta. Verkko- tai sähköpostilasku ei
maksa mitään.
S-Business-kortti on yrityskortti, jota
varten tarvitset Y-tunnuksen. Jos valitset
ns. yleiskortin, voit käyttää sitä myös
muissa S-ryhmän liikkeissä ja saat 2 %
alennuksen ostoistasi. Kortin käyttö ei
kerrytä vihreän kortin S-bonusta. Voit
hakea S-Business-korttia osoitteessa
www.mtkhankinnat.fi/S-Business.
– Korttihakemusten suosio yllätti täysin sekä MTK Hankinnat että S-Businessin. Kortteja on haettu todella paljon,
Blomberg kertoo.
Asiakaspalvelussa käsitellään hakemuksia ripeässä tahdissa, ja kortti toimitetaan jäsenelle noin kahden viikon
kuluessa hakemuksesta.

Muista jäsenetupäivät
MTK Hankinnat järjestää yhteistyössä

MUISTA!
Tutustu koulutustarjontaamme: www.mtk.fi/koulutus
Katso tulevat jäsenillat:
www.mtk.fi/jasenillat
Muistathan myös päivittää sähköpostiosoitteesi Oiva-jäsenrekisteripalveluun, jotta pysyt ajan
tasalla toiminnastamme.

jäsenetukumppanien kanssa jäsenetupäiviä. Päivien aikana jäsenet saavat
lisäalennuksia normaalien jäsenalennusten lisäksi.
Helmikuun Ahlsellin jäsenetupäivillä
jäsenet saivat 10 prosentin lisäalennuksen normaalin jäsenalennuksen lisäksi.
Ahlsellin myymälöissä jäsenet voivat
tehdä ostoksia myös ilman yritystilin
avaamista käteisasiakkaana, mutta verk-

”

Katso kaikki
jäsenedut
osoitteesta
mtkhankinnat.fi”
ko-ostaminen edellyttää yritystilin avaamista. Kirjautuneena verkkokauppaan
näet myös omat jäsenhintasi. Ahlsellin
jäsenetupäivät ovat tulossa vielä uudestaan myöhemmin tänä vuonna.
Myös Motonetin jäsenetupäivät saivat
suuren suosion. Jäsenetupäivien aikana
jäsenet saavat alennusta kaikista ostoista, kun normaalisti jäsenalennus koskee
vain Motonet Pro -brändin tuotteita.
Motonetin jäsenetupäivillä voi myös
tehdä ostoksia pelkällä jäsenkortilla
ilman yritystilin avaamista. Motonetin
jäsenetupäivät ovat tulossa vielä kevään
aikana.
Jäsenillämme on myös mahdollisuus
tehdä edullisia ostoksia Onnisen Onnimarkkinoilla keväisin ja syksyisin.

Jäsenetupäivien lisäedut vetävät jäseniä liikkeisiin ja verkkokauppaan. Kuva on
Ahlsellin jäsenetupäivästä. Seuraa ilmoituksia tulossa olevista jäsenetupäivistä!

Bonus rahana ajoneuvoista
Jäsenenä saat bonusta uuden auton,
mönkijän, SSV-ajoneuvon ja moottorikelkan ostosta.
Mukana on jo 10 eri automerkkiä.
Autojen lisäksi bonusta saa BRP:n Lynxja Ski-Doo-moottorikelkoista sekä mönkijöistä ja SSV-ajoneuvoista.
Bonusta haetaan kolmen kuukauden kuluessa MTK Hankinnoilta, ja se

maksetaan rahana. Bonuksen maksaa
maahantuoja.
Toyotan jäsenetu on hankintaetu,
jonka voi käyttää vaikkapa lisävarusteisiin ja huoltoon. Esimerkiksi Toyota
Hiluxin hankintaetu on 500 euroa.
Toyota pitää ensirekisteröidä yrityksen
nimiin Y-tunnukselle. Myös yksityisen
elinkeinonharjoittajan Y-tunnus soveltuu etuun.

NÄIN SAAT JÄSENEDUT JA HAET BONUSTA
1 Mene osoitteeseen www.mtkhankinnat.fi
2 Valitse yritys, jonka etuja haluat käyttää
3 Kirjaudu jäsen- ja postinumerollasi ja avaa tili
4 Seuraa ohjeita
Kaikki yritykset eivät edellytä tilinavausta. Silloin saat edut näyttämällä
voimassa olevaa jäsenkorttia.
Muista, että valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi myös maataloustuottajien alueelliset liitot sekä metsänhoitoyhdistykset ovat neuvotelleet
omia jäsenetujaan.
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Uusi LähiTapiola
Yhteismetsä.
Se vaivattomampi tapa
omistaa metsää.
Oletko sinäkin metsänomistaja? Mene

lahitapiola.fi/yhteismetsa

Palvelun tarjoavat Tapiola Yhteismetsä ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito.

