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Suomen voima on
yhtenäisyydessä

K

ansalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt. Julma sota
Ukrainassa, koronapandemia ja kaikki maailmanjärjestyksen mullistukset ovat muuttaneet asenteitamme ja toimintaamme. Murros uudistaa Eurooppaa, Suomea ja suomalaista maaseutua.
Pienen kansakunnan sisäinen ja ulkoinen voima on kansallisessa
yhtenäisyydessä. 105-vuotias MTK on aina ollut vahva laillisuuden,
oikeudenmukaisuuden, isänmaan syvimpien arvojen puolustaja.
Järjestö on rakentanut siltoja, ei polttanut niitä.
Uusi aika ja uudet haasteet antavat historiallisen mahdollisuuden järjestöllemme jatkaa rakentamista, kansallista eheytymistä
niin, että maaseudun ihmisten ja yritysten arvo ja arvostus nousee
uudelle tasolle.
MTK ON AINA ollut kansainvälisesti suuntautunut. Euroopan
unioni on meille luonteva paikka toimia ja vaikuttaa. Sielläkin me
saamme tunnustusta kyvystämme olla rakentava, luova ja realistisella tavalla edistyksellinen.
Kaikkeen tähän me kykenemme antamatta piiruakaan periksi
maatalousyrittäjän tai metsänomistajan perusoikeuksista. Näilläkin areenoilla aika on kypsä uudistaa EU kansojen liitoksi, joka on
suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa.
Järjestöväki kokoontuu liittokokoukseen Porissa tilanteessa, jossa
jäsentemme toimintakenttä on äärimmäisen vaikea. Elämme vaarallista aikaa, sitä ei tule piilotella. Samalla maailman murros nostaa esiin perusasiat kuten huoltovarmuuden merkityksen. Pellot,
karja ja metsät ovat kovien aikojen henkivakuutus.
TURVALLINEN JA HYVINVOIVA Suomi on yhteinen tehtävämme. Me MTK:ssa olemme vakuuttuneita siitä, että elinvoimainen maaseutu ja siellä menestyvät elinkeinot ovat hyvän
Suomen peruspilareita.
Maaseutu ja sen luonnonvarat tarjoavat ratkaisuja talouteen ja kestävään kehitykseen. Tähän tarvitaan osaavia,
ahkeria ihmisiä ja heille menestyksen eväät.
Liittokokouksessa olemme ylpeitä siitä, keitä olemme ja mitä edustamme. Suomi on hieno maa, maailman paras. Menestys on rakennettu kovalla työllä ja uhrauksilla. Maaseutuväestö on aina seissyt
eturintamassa sekä sodan että rauhan töissä.
Tulevina vuosina työtämme tarvitaan ja sitä
arvostetaan, jos vain saamme taas kerran aikaan uuden nousun ja uuden kasvun yhdessä
toimien.

Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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Klaus Hartikainen,
päätoimittaja
Lähetä palautetta!
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Twitter: @KLAUHAR
Seuraava Mainio
ilmestyy 23.9.2022

Oikeaan aikaan
oikealla asialla
MAINIO-LEHTI POSTITETAAN KAIKKIIN

MTK-yhdistysten jäsentalouksiin. Järjestömme liittokokouksen aikoihin tätä Mainiota jaetaan sähköisessä
muodossa myös metsänhoitoyhdistysten jäsenille sekä
järjestömme sidosryhmille. Mainio on keskeinen osa
jäsenviestintäämme. Jäsenlehdessä kerromme edunvalvonnastamme ja järjestötoiminnastamme.
Toukokuussa kartoitimme jäsenkuntamme toiveita
jäsenviestinnän, jäsenpalvelujen ja edunvalvonnan
kehittämiseksi, ja työ jatkuu. Kehittämiskohteina ovat
muun muassa jäsenpalvelualusta Oiva, sähköiset uutiskirjeet, verkkokoulutukset sekä Teams-jäsenillat.
Tavoitteenamme on, että jäsenenä saatavillasi on
kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa. Jakamamme tiedon
pitää olla avointa, oikea-aikaista, ajantasaista ja helposti omaksuttavaa. Sellaista, että siitä on apua
työssäsi ja tulevaan varautumisessa.
Jäsenkoulutusten ja -webinaarien kautta tarjoamme eväitä muun muassa ammatilliseen
kehittymiseen, viestintään ja vaikuttamistyöhön sekä työssä jaksamiseen.
Etäosallistuminen ja videotallenteet
ovat tulleet jäädäkseen, ja osa
tilaisuuksistamme toteutetaan
jatkossakin joko pelkästään verkossa tai hybridimuotoisina.
Digitaaliset kanavat antavat
mahdollisuuden kohdentaa
jäsenviestejä. Siksi omat
tiedot sähköpostiosoitetta
myöten kannattaa päivittää
ajan tasalle jäsenrekisteri
Oivaan. Tutustu myös
Oiva-verkko-opiston tarjontaan sekä kesällä verkkosivuillemme päivittyvään
koulutuskalenteriin.

SISÄLTÖ

maatalouden suuret haasteet ja
valoa kohtaamisten tuottama ilo.
Emännöimässä ja isännöimässä
ovat MTK-Satakunta sekä Metsänhoitoyhdistys Satakunta.

20
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Susanna Suonio Lemiltä edustaa
Suomea Euroopan nuorten tuottajien kokouksissa.

MTK:n Metsänomistajat-ketju on
virittänyt toimintansa palvelemaan metsänomistajan etua.
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Viljelijä ja muusikko Jussi Mikkola
Hämeenlinnan Iittalasta on rakentanut tilansa vanhaan talliin
äänitysstudion.

Sopivasti ihania autiotaloja

MTK turvaa huoltovarmuutta
Viimeistään Venäjän hyökkäys
Ukrainaan nosti huoltovarmuusasiat julkisen keskustelun
ytimeen. MTK on avainroolissa
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TUOTTOA
HIILENSIDONNASTA
Metsänhoitoyhdistykset ovat lanseeranneet Hiilipalvelun, joka tarjoaa
metsänomistajille vuosittaista tuottoa oman metsän hiilensidonnasta.

M

etsänomistajat voivat jatkossa tienata
puuntuotannon lisäksi
myös ilmastotoimilla,
kun paljon puhuttu
metsätalouden hiilikompensaatiotoiminta näkee viimein
päivänvalon.
Hiilipalvelu on Metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoimaan tuleva kaupallinen hiilensidontakonsepti, jonka
kautta metsänomistaja saa korvausta
lannoituksella aikaansaadusta puuston
lisäkasvusta. Näin luodut hiiliyksiköt
markkinoidaan kotimaisille yrityksille,
jotka haluavat kompensoida hiilijalanjälkeään vapaaehtoisesti.
Hiilipalvelun tavoitteena on lisätä
metsän kasvua ja hiilen sitoutumista
kasvavaan metsään.
– Metsänomistaja tekee sopimuksen
hiilensidonnasta ja saa tuloa metsänsä
lisääntyneestä kasvusta ja sen myötä
syntyneestä hiilensidonnasta, kertoo
Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP
Oy:n kehittämispäällikkö Harri Huupponen.
Puuston lisäkasvu saadaan aikaan lannoituksella. Lisäkasvu markkinoidaan
niin sanottuna lisäisenä hiilensidontana
yrityksille, jotka haluavat kompensoida
hiilijalanjälkeään.
Lisäisyys tarkoittaa sitä, että hiilensidonnan kasvattamista ei olisi tapahtunut ilman kompensaatiohanketta.
– Metsänhoitoyhdistysten asiantuntijat pystyvät parhaiten etsimään Hiilipalvelu-hankkeeseen sopivat kohteet. Yhdistysten kautta hoituu myös kohteiden
lannoitus, Huupponen kertoo.
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Sanne Katainen

Kun metsä lannoitetaan, sen kasvu ja samalla hiilensidonta kiihtyy. Metsänomistaja
hyötyy sekä kasvusta että hiilensidontakorvauksesta.
Metsänhoitoyhdistysten kumppanina
uudessa palvelussa on Green Carbon
Finland, joka vastaa lannoituksella aikaansaatujen, standardin mukaisten
hiiliyksiköiden markkinoinnista. Green
Carbonin hiilinieluhankkeet noudattavat ISO 14064 -standardia.
– Green Carbon Finland maksaa metsänomistajalle vuosittain korvauksen
sopimuksen piirissä olevan alueen lisäisestä hiilensidonnasta, kertoo Green

Carbon Finlandin hiilimetsäasiantuntija
Juha Sankola.
Metsänomistajan Hiilipalvelusta
vuosittain saama korvaus perustuu
Luonnonvarakeskuksen (Luke) Motti-ohjelmistolla laskettuun todelliseen
puuston lisäkasvuun, joka muunnetaan
hiiliyksiköiksi.
TEKSTI TIINA SALMINEN KUVA VM-ARKISTO
LISÄTIETOJA

mhy.fi

Kari Salonen

Tiedonjyvä
Aleksis Kyrölle
MAATALOUSTOIMITTAJAT RY PALKITSI MTK-Uusimaan puheenjohtajan, maanvil-

jelijä Aleksis Kyrön Tiedonjyvä 2021 -palkinnolla. Palkintotilaisuus pidettiin Mäkelän tilalla
Orimattilassa huhtikuussa 2022.
Palkinnon myöntämisperusteena on se, että
Aleksis Kyrö on ottanut aktiivisesti osaa keskusteluun maaseutuelinkeinojen nykytilanteesta
ja tulevaisuudesta sekä kannustanut muitakin
keskustelemaan.
– Meille toimittajille vapaa keskustelu yhteiskunnasta ja maailman elinkeinoista on
elintärkeää, sillä ilman sitä emme pystyisi tekemään työtämme kunnolla, sanoi Maataloustoimittajat ry:n puheenjohtaja Michael
”Micke” Godtfredsen luovuttaessaan palkinnon Kyrölle.
– Vapaalla keskustelulla ja tietojen saatavuudella on ollut oma osuutensa meidän niin
sanotun hyvinvointiyhteiskuntamme rakentamisessa. Tällä hetkellä voimme katsoa yhtä
naapurimaistamme ja arvioida, miten ihmisille
käy, jos vapaata tiedonvälitystä ei ole.
– Saadaksemme tietoa tarvitaan Aleksis Kyrön kaltaisia tiedon ja mielipiteen välittäjiä.
Maataloustoimittajat ry:n mukaan Kyrö on
esimerkillisellä tavalla osoittanut, että hän
pystyy viemään avointa keskustelua myös
edunvalvontajärjestöön, tässä tapauksessa
MTK:hon.
– Päinvastoin kuin jotkut saattavat pelätä
avoin keskustelu ei vahingoita vaan piristää ja
hyödyttää järjestöä, Maataloustoimittajat ry:n
palkintotiedotteessa korostetaan.
KUVA VM-ARKISTO

Orimattilalainen Aleksis Kyrö tunnetaan näkyvänä MTK-vaikuttajana.

Ehkäise ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN

työnantajille julkaistu Turvallisen rekrytoinnin
tarkistuslista antaa konkreettisia keinoja työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseksi.
Mitä työnantajan tulee muistaa ulkomaisen
työvoiman rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä? Mitkä ovat työntekijöiden hyväksikäytön
tunnusmerkit, ja mitä pitää tehdä, jos ongelmia ilmenee?
Näihin kysymyksiin työnantajat saavat vastauksia tarkistuslistan avulla. Tarkistuslistan
toimilla työnantajat voivat ehkäistä työnteki-

jöiden hyväksikäyttöä. Toisaalta lista auttaa
työnantajia tunnistamaan mahdolliset varoitusmerkit ja toimimaan niiden perusteella.
Viime aikojen uutisointi on osoittanut, että
maatalous- ja puutarha-alan työnantajien on
kiinnitettävä huomiota työehtojen toteutumiseen rekrytoitaessa ja työllistettäessä ulkomaista työvoimaa.
Tarkistuslista tuo esiin asioita, jotka tulee ottaa huomioon työntekijöiden rekrytoinnissa ja
perehdytyksessä. Miten tunnistaa hyväksikäyttöä ja mitä pitää tehdä, jos ongelmia ilmenee?

Lista kehottaa työnantajia aktiiviseen vuoropuheluun työntekijöiden kanssa sekä keskustelemaan mahdollisten rekrytointiyritysten kanssa
vastuullisen toiminnan periaatteista.
Tarkistuslista on laadittu yhteistyössä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn ja
maatalous- ja puutarha-alan toimialajärjestöistä koostuvan turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmän kanssa.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA

mtk.fi/-/tarkistuslista
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Vuoden Helmi -palkinto MTK-Iisalmelle
VUODEN HELMI -PALKINTO MYÖNNETTIIN MTK-Iisalmelle Maaseutu tutuksi

lapsille -hankkeesta. Hanke opetti lapsille,
mistä ruoka tulee. Palkinnoksi osallistumisesta
päiväkodit saivat polkutraktorin.
Palkintoraati arvosti erityisesti MTK-Iisalmen
Maaseutu tutuksi lapsille -projektin toteutusta,
jossa oli tehty laajaa yhteistyötä eri tahojen
kanssa. Projektissa esiteltiin lapsille ja nuorille
ruuantuotantoa ja metsätaloutta monipuolisesti ja osallistavin elementein.
Pitkäkestoisen projektin aikana on aktivoitu
MTK-Iisalmen omia toimijoita sekä saatu laajalti mukaan päiväkoteja henkilökuntineen osaksi
toteutusta.
Palkinnon luovuttivat MTK:n valtuuskunnan
kevätkokouksessa Helmi-työryhmän jäsenet
Markus Eerola, Susanna Valtonen ja Juha-Pekka Hannikainen.
Palkintona olevan Poika-patsaan ottivat
vastaan MTK-Iisalmen puheenjohtaja Perttu
Sirviö ja sihteeri Pia Laajalahti.
Kunniamaininnat palkintoraati myönsi Mhy
Mänty-Saimaalle metsätaitokilpailuista sekä
MTK-Joroisille Elävä maaseutu -messuista.
TEKSTI JA KUVA KAIJA STORMBOM

Palkittujen edustajat ryhmäkuvassa. Vasemmalta Kimmo Ihalainen (MTK-Joroinen),
Kati Partanen (MTK-Iisalmi), Pia Laajalahti (MTK-Iisalmi), Perttu Sirviö (MTK-Iisalmi) ja
Sari Lantta (Mhy Mänty-Saimaa).

Kati Partanen WFO:n hallitukseen
Jaana Kankaanpää

IISALMELAINEN KATI PARTANEN nimet-

Hanki hyvää!
JULKISIN VAROIN HANKITTUJA aterioita
syödään Suomessa vuosittain lähes 400 miljoonaa lautasellista. Julkisia hankintoja tehdään
myös monella muulla osa-alueella, kuten tiestön kunnossapito, energia, erilaiset tarvikkeet
ja rakennushankkeet ja niin edelleen.
Hankinnat ja niistä määräävä hankintalaki
puhuttavat paljon, ja hankintojen lopputulos
koskettaa meitä kaikkia. Hyödyllistä lisätietoa
tarjoaa tuore Hanki hyvää -kilpailutusopas.
MTK järjesti aiheesta webinaarin, jonka tallenne on katsottavissa MTK:n verkkosivuilla.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
WEBINAARITALLENNE JA LISÄTIETOJA

mtk.fi/-/hanki-hyvaa
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tiin huhtikuun lopussa Euroopan edustajaksi
Maailman tuottajajärjestö WFO:n hallitukseen.
Maailman viljelijät vahvistavat valinnan yleiskokouksessaan 7.–9. kesäkuuta 2022.
Puheenjohtajan lisäksi WFO:n hallitukseen
kuuluu kuusi jäsentä, yksi jokaisesta maanosasta
eli Aasiasta, Afrikasta, Euroopasta, Etelä-Amerikasta, Oseaniasta, ja Pohjois-Amerikasta. Maailman tuottajajärjestö WFO edustaa maailman
perheviljelmiä, maatalousyrittäjiä. Partanen
haluaa vahvistaa perheyrittäjänäkökulmaa kansainvälisissä yhteyksissä.
– Tehtävässäni WFO:n hallituksessa haluan
nostaa esiin yrittäjän näkökulman, kestävän
ruuantuotannon ja ekologisuuden. Tuotamme
ruokaa ylisukupolvisesti säilyttäen tilan elinvoimaisena tulevillekin sukupolville. Teen töitä
myös sen eteen, että WFO järjestönä vahvistuu.
Partanen pitää tärkeänä, että kattojärjestö on
vahva ja jäsenjärjestöillä luja osallisuuden tunne.
– Siihen kuuluu päätöksenteko, osallistuminen
ja hyvässä kunnossa oleva talous. Näkökannat
muodostetaan siten, että jäsenet pääsevät osal-

Kati Partanen on tuttu myös MTK:n
valtuuskunnan kokouksista.
listumaan päätöksentekoon ja tehdyt päätökset
ovat yleisesti hyväksyttäviä.
MTK:n johtokunnan jäsen Kati Partanen tunnetaan pitkän linjan vaikuttajana ja työmyyränä,
jolla on laaja verkosto. Hän on toiminut muun
muassa WFO:n naisten komitean puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
KUVA VM-ARKISTO

MITÄ KUULUU?

TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN KUVA PEKKA RAUTIAINEN

Ellen Rydbeck kasvattaa
Suontaan kartanossa muun
muassa emolehmiä.

”

Olen itse
vastuussa
kaikista
päätöksistä.

”

Maatalousyrittäjä Ellen Rydbeck

Tulevaisuuden vaikuttaja

M

uutama vuosi sitten
Ellen Rydbeck päätti
kokeilla, miltä tilanpito
tuntuu kokopäiväisesti.
Sillä tiellä hän on edelleen, sillä sukupolvenvaihdoksen myötä hänestä tuli Hattulan
Suontaan kartanon viides samaa sukua
edustava omistaja.
Suontaan kartano on luomutila, jossa
on noin 70 luomuemolehmää, kasvinviljelyä ja metsää.
Hattulassa syntynyt Rydbeck opiskeli
kauppatieteitä Helsingin Hankenissa ja
työskenteli opintojensa jälkeen muun
muassa konsulttina Ruotsissa.
– Minulla on aina ollut ajatuksena
jatkaa tilanpitoa, mutta sitä ennen halusin kokeilla muutakin.
Siirtyminen takaisin maatalouteen
oli tarkkaan harkittu ratkaisu. Miksi

kehittää liiketoimintaa muille, kun sen
voi tehdä itselleen? Päätös on tuntunut
oikealta, mutta muutos on ollut iso.
– Vaikka tilalla on kaksi työntekijää,
työ on yksinäisempää kuin olin odottanut. Olen itse vastuussa kaikista päätöksistä. Normaalissa työyhteisössä jaetaan hyvät ja huonot hetket, tässä työssä ne painottuvat oman pään sisälle.
Kunnianhimo, uteliaisuus, halu vaikuttaa ja tehdä asioita paremmin motivoivat nuorta maatalousyrittäjää.
Ellen Rydbeck toimii MTK Hämeen
johtokunnassa Maaseutunuorten edustajana, MTK-Hattula-Kalvolan puheenjohtajana, LSO:n hallintoneuvoston
jäsenenä sekä Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajana.
– On mielenkiintoista olla mukana
vaikuttamassa asioihin. Haluan ymmärtää, mihin yhteiskunta ja meidän

alamme ovat menossa. Toivon, että
asioista käytäisiin laajaa keskustelua
ja päädyttäisiin parhaisiin ratkaisuihin
yhdessä. Inhoan identiteettipolitiikkaa
ja tarpeetonta vastakkainasettelua.
Vaikeistakin kysymyksistä tulisi pystyä
keskustelemaan rakentavasti.
Rydbeck katsoo, että kun kulutustottumukset muuttuvat, maatalousyrittäjän pitää pysyä perässä. Erilaisten
näkökulmien kuuntelu on hänestä kiinnostavaa, sillä siinä oppii itsekin miettimään asioita laajemmin.
Luottamustehtävissään Rydbeck
korostaa sitä, miten paljon alkutuotannossa on jo panostettu ilmasto- ja
ympäristöasioihin.
– Ei täällä enää tehdä asioita samalla
tavalla kuin 200 vuotta sitten tai edes
1950-luvulla. Koko ajan kokeillaan uusia menetelmiä ja kehitytään.
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– Pääosan tilojemme metsänhoitotöistä
teetämme yhdistyksellä, mutta myös pojat
ovat olleet raivaamassa ja istuttamassa,
kertoo viitasaarelainen Vuokko Leivonen
takanaan nuorin poikansa Väinö Laurila.
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OMASSA METSÄSSÄ,
YHTEISVOIMIN
MTK:n Metsänomistajat-ketju on virittänyt toimintansa
palvelemaan metsänomistajien etua.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI JA MIKKO KRIIKKU KUVAT ANNE RAUHAMÄKI JA METSÄNHOITOYHDISTYSTEN KUVA-ARKISTO

M

etsänomistajat-ketjussa
vedetään yhtä köyttä.
Oma tuttu metsänhoitoyhdistys vastaa
paikallisesta edunvalvonnasta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
puolestaan edunvalvonnasta maakuntatasolta aina Brysseliin asti.
– Muista metsäalan toimijoista meidät
erottaa metsänomistajan edun ajaminen. Edunvalvonnastamme nauttivat
kaikki metsänhoitoyhdistysten jäsenet,
tiivistää MTK:n kenttäpäällikkö Mikko
Kriikku.
Esimerkki käytännön edunvalvontatyöstä on metsänhoitoyhdistyksen
hoitama puukaupan kilpailutus sekä
katkonnan ja korjuujäljen valvonta.
– Ilman kilpailutusta ei olisi toimivia
puumarkkinoita, Kriikku muistuttaa.
Keskusliitto vaikuttaa valtakunnallisissa työ- ja ohjausryhmissä, joissa käsitellään metsiin vaikuttavia asioita.
Ne voivat liittyä esimerkiksi riistanhoitoon, maankäyttöön, tuulivoimaan,
ilmastoon tai luonnon monimuotoisuuteen, ja niillä kaikilla on merkitystä
metsätalouden harjoittamisen ja metsänomistajien kannalta.

säädäntö ajaa kansallisen lainsäädännön ohi.
– MTK:lla on Brysselissä oma
toimisto ja hyvät verkostot, joten
suomalaisen maanomistajan ääni kuuluu myös EU:ssa, Kriikku
vakuuttaa.
Maakuntatasolla edunvalvontaa hoitavat Metsänomistajat-linjan kenttäpäälliköt. He
vaikuttavat maakuntakaavoitukseen, alueellisiin metsäohjelmiin sekä maakuntaliittojen ja ely-kes-

Yhtenäistä palvelua

Brysselissä oma toimisto
EU:n suunnasta on viime aikoina tullut useita suomalaisia metsänomistajia
huolestuttavia aloitteita, kuten kestävään rahoitukseen eli taksonomiaan
samoin kuin metsien suojeluun ja luonnon ennallistamiseen liittyviä.
Brysselin merkitys metsänomistajien
edunvalvonnassa on noussut ratkaisevan tärkeään asemaan, koska EU-lain-

kusten hankkeisiin. Kenttäpäälliköt
toimivat tiiviissä yhteistyössä alueensa
metsänhoitoyhdistysten kanssa.

– Metsänomistajien tarpeita ja toiveita
seurataan jatkuvasti kyselyiden, tutkimusten ja saadun palautteen perusteella,
kertoo MHYP:n kehittämispäällikkö Juha
Laitinen.

Metsänhoitoyhdistysten tavoitteena on
metsänomistajien auttaminen ja palvelu
puukauppa- ja metsänhoitoasioissa.
Metsänomistajat-ketjun yhteisten
palvelukuvausten ansiosta jokainen
metsänomistaja saa tasalaatuista palvelua riippumatta metsätilansa sijainnista.
Yhdistysten valtuustoissa metsänomistajat päättävät, mutta tärkeimmät palvelut
ovat kaikkialla samat.
Isona suuntauksena on jäsenten
metsäomaisuuden kokonaisvaltainen
hoitaminen yksittäisten metsätaloustoimenpiteiden sijasta.
– Metsänomistajakunnassa on käynnissä rakennemuutos, ja uusiin tarpeisiin pyritään vastaamaan, kertoo kehittämispäällikkö Juha Laitinen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:stä.
Käytännössä tämä tarkoittaa erityisesti
sähköisten ja paikkariippumattomien
palveluiden luomista. – Kehitystyön
kärjessä ovat muun muassa ilmastoon
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ja monimuotoisuuteen liittyvät palvelut
sekä metsätiedon reaaliaikaistaminen
satelliittidatan avulla, Laitinen kertoo.
Metsänomistajat-ketjun sähköisten
palveluiden lippulaiva on reilu vuosi
sitten avattu OmaMetsä-verkkopalvelu.
Sillä on jo noin 30 000 käyttäjää.
OmaMetsä.fi-palvelun käyttäjiltä kysyttiin viimeksi tänä keväänä, mitä he
palvelulta toivoisivat. Palveluun tulee
jatkuvasti lisää toiminnallisuuksia, kuten mahdollisuus saada ilmoitus oman
alueen tapahtumista.

Korvausta hiilensidonnasta
Toukokuun alussa metsänhoitoyhdistykset lanseerasivat hiilipalvelun, jossa
tavoitteena on lisätä metsän kasvua ja

hiilen sitoutumista kasvavaan metsään.
Metsänomistaja saa korvauksen siitä, että hän investoi metsänsä hiilensidonnan
parantamiseen.
Näin alkuvaiheessa keinona on
metsänlannoitus.
Myöhemmin on
tulossa uusia yhteistyökumppaneita ja
lisää keinovalikoimaa kuten korvaus
metsän kiertoajan
pidentämisestä.
Metsänomistajat-ketjussa on työn alla myös ekologiseen kompensaatioon ja
luonnon monimuotoisuuteen liittyvä
verkkokauppa-alusta Luontoarvot.fi.

”

– Vaikka kehitämme sähköisiä palveluita, panostamme edelleen vahvasti
myös perinteiseen, kasvokkain tapahtuvaan neuvontaan
ja lähipalveluihin,
Laitinen korostaa.
Useimmille mesänhoitoyhdistysten
jäsenille tärkeää
on se, että metsäneuvoja on tuttu
ihminen, tavoittipa
hänet sitten verkosta, puhelimesta tai
sovitusti metsäpalstan reunalta.

Metsänomistajan
ääni kuuluu myös
Brysselissä.

”

LISÄTIETOJA

mhy.fi
omametsa.fi

”Hommat hoituvat näppärästi ajallaan”

Metsänomistaja voi keskittyä olennaiseen, kun ammattilaiset hoitavat keskisuomalaisen tilan metsäasiat.

M

aanviljelijä-metsänomistaja Vuokko
Leivonen palasi agronomiopiskelujensa jälkeen kotitilalleen Viitasaarelle. Maanomistaja hän oli ollut jo
aiemmin, sillä hänen opiskeluaikanaan naapuritila tuli myyntiin ja Leivonen osti sen.
– Isä sitä hoiti, mutta tila oli minun nimissäni. Tietoisuus siitä, että omistaa maata, oli
minulle jo silloin tärkeää.
Lisämaata on sen jälkeen ostettu yksin ja
yhdessä, yleensä aina metsää ja peltoa yhdessä
paketissa. – On minun, mieheni ja meidän yhteisiä metsiä.
Leivonen kertoo olevansa suuntautunut
enemmän maatalouteen kuin metsään. – Olen
sukutilan isäntä kolmannessa polvessa.
– Metsätalous kuitenkin kuuluu täällä Keski-Suomessa oleellisesti maatalouteen. Niinhän
sitä sanotaan, että kolme ämmää, maatalous,
metsätalous ja muikku.
Lapsesta lähtien Leivonen on ollut kesät
navettatöissä. Myös metsätöitä hän on tehnyt,
lähinnä istuttamista, sekä koivua, kuusta että
mäntyä.

– Metsänhoitofilosofiani voisi olla vaikka että ”sen verran pitää hakata, että saa hyvät
vattupuskat”, viitasaarelainen Vuokko Leivonen naurahtaa.

Myös jälkikasvu mukana
Koska peltotyöt pitävät kiireisenä loppukeväällä ja kesällä, metsänhoito siirtyi luontevasti
metsänhoitoyhdistykselle.
– Keskitymme siihen, mitä osaamme, ja yhdistys hoitaa metsäpuolen. Hoitotyöt tulevat
tehdyksi näppärästi ja ajallaan.
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– Siitä voi kyllä vähän maksaakin.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä tilalla on
oltu ”aina”, ja aina on myös käytetty yhdistyksen palveluita.
Perheen kaikilla metsätiloilla on metsäsuunnitelma, se on itsestään selvää.

– Puukaupan kilpailutus on yksi asia, jota en
jaksa itse miettiä enkä edes uskoisi osaavani.
Kun saan apuun ammattilaisen, on yksi huoli
vähemmän. Oma neuvoja tulee käymään, ja
katsomme puunmyyntisuunnitelmaa yhdessä,
Vuokko Leivonen kertoo.

OmaMetsä on Metsänomistajat-ketjun sähköisten metsäpalveluiden lippulaiva.

Metsänraivausta ja -istutusta Leivonen on yrittänyt ulkoistaa myös
perheen pojille. – He joutavat paremmin ja oppivat samalla. Ja onhan
kieltämättä mukava itsekin katsella teini-ikäisenä istuttamiaan metsiä
ja huomata, että ovat ne tosiaan kasvaneet.
Tämän kesän työlistalle oli metsänhoitoyhdistyksen kautta tulossa
laikutusta ja istutusta.

Hälytysmerkki olisi kätevä
Metsänhoitoyhdistyksen ja metsäneuvojansa palveluista Vuokko Leivosella on pelkkää hyvää sanottavaa.
– Kun soitan neuvojalleni Viitasaaren-toimistolle, siellä tiedetään
heti, mistä on kyse, ja asiat hoituvat saman tien.
Sähköisistä palveluista Leivonen ei ole yhtä innostunut. OmaMetsään hän ei ole saanut vielä aikaiseksi kirjautua.
– Täytyy pistää tuo nuoriso hoitamaan sekin homma hetimiten, äiti
tuumaa ja kaivaa puhelimen esille.
Hän alkaa pohtia, voisiko OmaMetsässä olla samanlainen punainen
”hälytyspallero” kuin esimerkiksi WhatsAppissa uusien viestien merkkinä. – Heti näkisi, että pling, sinulla on kolme kiireellistä taimikonhoitokohdetta, ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi.
Leivonen on edustajana Mhy Keski-Suomen valtuustossa. Sinne
hänet ajoi ennen kaikkea tiedonjano.
– Halusin nuorempana oppia uutta, ja parhaiten oppii, kun lähtee
rohkeasti mukaan. Hyvin on päätöksenteko sujunut, ei ole riidelty
vaan hoidettu yhteisiä asioita. Tyhmiä kysymyksiä on saanut kysyä ja
on myös tullut kysyttyä, joskus ihan piruuttaankin, Leivonen virnistää.
30 vuoden kokemuksella Vuokko Leivonen toteaa olevansa tyytyväinen niin metsänhoitoyhdistykseen kuin MTK:hon.
– Joskus tehdään hyviä päätöksiä, joskus huonompia, mutta olipa
kyseessä maatalous- tai metsäpuoli, kyllä siellä aina ollaan jäsenen
puolella.

Maatalousyrittäjä,
suunnitellaan
yhdessä tilasi
tulevaisuutta
OP Maatilan talousanalyysistä saat
osuuspankkisi asiantuntijan avulla
näkökulmia maatilasi tulevaisuuteen.
Tutustu myös maatilayrittäjän
talousvalmennukseen!
op.fi/maatalousyrittäjä
Yhdessä yli kaikkien aikojen

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

mainio 11

KUKKARO

TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN KUVAT VM-ARKISTO

VASTAUKSIA
KÄYTÄNNÖN
TARPEISIIN
AgriHubi-osaamisverkostossa
tutkimus, neuvonta, hallinto ja
viljelijät kehittävät yhdessä uutta.

M

aatalousalan tutkimus,
koulutus ja neuvonta
ovat tiivistäneet yhteistyötään viljelijöiden
kanssa. Tuloksena on
uusi osaamisverkosto
nimeltä AgriHubi.
Useat MTK:n luottamus- ja toimihenkilöt ovat olleet keskeisessä roolissa uuden verkkopalvelun suunnittelussa.
MTK:ssa katsotaan, että varsinkin alan
tutkimuksen tulisi vastata paremmin
viljelijöiden käytännön tarpeisiin, ja tähän haetaan parannusta.
Luonnonvarakeskuksen koordinoima
verkostoalusta tarjoaa maatalous- ja
puutarhayrittäjille sekä alan opiskelijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia
sekä seurata alan uusinta tutkimustietoa
ja koulutustarjontaa.
AgriHubin painopistealueina ovat älymaatalouden ja talousjohtamisen kehittäminen maatalouden kannattavuuden
parantamiseksi.
Palvelua kehitetään käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

parantamiseksi jo paljon
ennen kuin selvitysmies
Reijo Karhisen raportti pohjusti AgriHubi-projektin alkua.
Jaana Kankaanpää

Matalalla kynnyksellä
MTK:n koulutusjohtaja, AgriHubin ohjausryhmän jäsen Susanna Aro kertoo,
että MTK käynnisti ensimmäiset neuvottelukierrokset alan verkostoitumisen
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– Jokainen voi löytää AgriHubista itseään
hyödyttävän tapahtuman tai hankkeen,
Susanna Aro kannustaa.

– MTK:n tavoitteena on saada viljelijät
lähelle tutkimusta ja tutkimustulokset
nopeasti sovellettavaksi, sanoo Aro, joka
ajaa luonnonvara-alan asiaa koulutuksen arviointi-, kehittämis- ja rahoitusasioissa.
Aro työskentelee MTK:n edustajana
useissa opetus- ja kulttuuriministeriön
työryhmissä. Hän toimii asiantuntijana
tutkimuspolitiikkaan, tutkintojen uudistamiseen ja koulutuksen kehittämiseen
liittyvien lakien valmistelussa.
Parhaillaan Aron työpöydällä ovat
muun muassa toisen asteen koulutuksen kehittäminen sekä kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen puheenjohtajuus keskeisten biotalousalojen
arvioinnin osalta.
– Työ antaa vastauksia siihen, minkälaisia valmiuksia maamme yrittäjien
neuvojat ja itse yrittäjät saavat AMK- tai
yliopistotason koulutuksen kautta.
Susanna Aro korostaa, että tutkimuspolitiikan edunvalvonnassa on tärkeää
seurata meneillään olevia tutkimusohjelmia sekä kuunnella vastaavasti käytännön yrittäjien arkea.
– Kun viljelijä rekisteröityy AgriHubiin, hän löytää sieltä joukon asiantun-

Jaana Kankaanpää

tijoita, joihin hän voi
ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.
AgriHubista löytyy
koulutuksia ja muita
tapahtumia, joita voi
useimmiten seurata
myös verkon kautta.

Alusta kohtaamisille
MTK:n valtuuskunnan
1. varapuheenjohtaja
Tero Lahti on ollut
mukana hankkeen
ohjausryhmässä ensisijaisesti maataloudesta
toimeentulevien viljelijöiden edustajana.
– Roolini on tärkeä,
jotta AgriHubi otetaan
laajasti käyttöön kohderyhmässämme.
Se, kohtaavatko kysyntä
ja tarjonta maatalouden
tutkimuksessa ja uuden
innovoinnissa, on Lahden
mielestä nykyisin tuurinkauppaa.
Tietoa tehokkaammista
tavoista toimia on kyllä
olemassa, mutta tietoa ei joko löydetä
tai sitä ei osata kaivata. Siksi viljelijälle on tärkeää verkostoitua tutkijoiden
kanssa. Tähän uusi alusta tuo mahdollisuuksia.
– Tutkijalla voi olla hyviä ideoita kokeiltavaksi käytännössä maatilalla. Tilalla pitää kuitenkin olla tahtoa olla mukana, tutkimuksiin sopivaa kalustoa ja
sopiva tuotantosuunta. AgriHubi tarjoaa
alustan, jossa oikeat toimijat kohtaavat
toisensa, Lahti summaa.

Tulevaisuus mietityttää
Verkostoituminen on tärkeää myös Tero
Lahden oman, Karstulassa sijaitsevan
lypsykarjatilan kehittämisessä.
Uusi kasvukausi on käynnistynyt tuskallisen hitaasti. Tuotantopanokset tälle
vuodelle on onneksi hankittu ennakko-ostoina, mutta kesä 2023 mietityttää
Lahtea kovasti.
– Onko teollisten lannoitteiden ostaminen taloudellisesti mahdollista? Jo nyt
tilallamme on käytössä kierrätyslannoitteita ja mietin, mikä niiden osuus tulee
olemaan jatkossa. Siirrytäänkö rakeisista
väkilannoitteista nestemäisten suuntaan?

Viljelijä Tero Lahti uskoo, että verkostoitumisalustalle on tarvetta varsinkin tulevaisuudessa, kun maatilat entisestään vähenevät.
Millaisia investointeja tämä vaatisi vaikkapa ruiskutuskalustoon, ja onko siihen
taloudellisia edellytyksiä? hän pohtii.
Myös biokaasun mahdollisuuksia Lahti on pohtinut.
–Meillä investointia ei ole näköpiirissä, mutta olen yrittänyt tehdä omaa
osuuttani olemalla mukana muutamassa kehityshankkeessa. Rahoituksen löytyminen biokaasuhankkeille on vaikeaa.
Meidän tilalla eläinmäärä ei taloudellisesti kanna investointia kalliiseen
laitokseen.
AgriHubista Tero
Lahti itse haluaa
löytää varsinkin tutkimukseen liittyviä
kontakteja.
– Kehitystyö on
lähellä sydäntäni, ja
uusien asioiden parissa puuhailu on minusta äärimmäisen
voimaannuttavaa. Arkisen karjanhoidon
ja maatöiden lomassa tällaisten asioiden
pohdiskelu jatkuu täydellä höyryllä.

”

kaisevat palvelun jatkokehityksen. Tero
Lahti arvelee, että nykyinen maailmanmeno lisää tarvetta tämäntyyppiselle
alustalle.
– Käsillä oleva kriisi näyttää valitettavasti johtavan maatilojen vähenemiseen
edelleen. Jäljelle jäävät viljelijät ovat
motivoituneita ja osaavia ammattilaisia,
joille sähköisien alustojen käyttöönotto
on aiempaa luontevampaa, Lahti sanoo.
Verkostoalustan suuri tavoite on tilojen kannattavuuden
parantaminen.
– Se ei ole helppo
rasti, mutta yhteinen
verkosto ponnistelee
asian parantamiseksi,
Aro vakuuttaa.
Aro ja Lahti painottavat uuden alustan
tarjoamaa täsmätietoa
ja vertaistukea. Moni
pohtii samoja kysymyksiä, ja omat pohdinnat kannattaa jakaa muiden kanssa.
Ideoita löytyy helpommin verkostossa
kuin yksin pähkäilemällä.
– Kannustan kaikkia jäseniämme liittymään AgriHubiin. Vain osallistumalla
tavoittaa verkoston tuomat hyödyt,
Susanna Aro sanoo.

Pohdiskelu
jatkuu täydellä
höyryllä.

Tavoitteena kannattavuus
AgriHubi ei ole vielä toistaiseksi viljelijöillä yleisesti käytössä. Palvelun markkinoinnissa tarvitaan ponnisteluja, jotta
se saadaan kunnolla lentoon. Sekä Aro
että Lahti korostavat, että käyttäjät rat-

”

TUTUSTU JA REKISTERÖIDY

agrihubi.fi
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MTK TURVAA
HUOLTOVARMUUTTA
Viimeistään Venäjän hyökkäys Ukrainaan
nosti huoltovarmuusasiat julkisen keskustelun
ytimeen. MTK on avainroolissa turvaamassa
maamme ruuan- ja energiantuotantoa.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN
KUVAT MTK:N KUVA-ARKISTO, VM-ARKISTO JA METSÄNHOITOYHDISTYSTEN KUVAPANKKI

V

Kimmo Haimi

iimeaikaiset kriisit ovat
tuoneet huoltovarmuuskysymykset turvallisuuttamme ja hyvinvointiamme
koskevan keskustelun ja
politiikanteon kovaan yti-

meen.
Ruuan lisäksi myös energiaratkaisut
ja puumarkkinoiden toimivuus ovat nyt
keskiössä. Näissä kaikissa maaseudun
elinkeinojen rooli on ratkaiseva.
Koronapandemiasta Suomessa on selvitty huoltovarmuuden näkökulmasta
kohtalaisen hyvin. Venäjän hyökkäys
Ukrainaan on aiheuttanut yhteiskunnallemme kokonaan uudenlaisen tilanteen.
Ruuasta ja energiasta on nopeasti tullut iso huolenaihe myös kansainvälisesti.
Turvallisuuspoliittiset jännitteet ovat
kasvaneet, energian ja muiden tuotantopanosten hinnat nousseet ja kansainväliset ruokamarkkinat kriisiytyneet.
Rahoitusmarkkinoilla ja julkistaloudessa
on omat peikkonsa.
Nyt jos koskaan tarvitaan yhtenäisen
tilannekuvan luomista ja samalla alkutuotannon vahvaa edunvalvontaa.

Varautuminen avaintekijänä
Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta
määrittelee elintarvikehuollon maa- ja
metsätalousministeriön strategiseksi
tehtäväksi.
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Viljelijä Markus Eerola Hyvinkäältä toimii Alkutuotantopoolin puheenjohtajana.
Ministeriöistä sen varmistamiseen
osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoministeriö.
Elinkeinoelämän järjestöt ja yritykset
liittyvät mukaan varautumistoimintaan
Huoltovarmuusorganisaation kautta.
Huoltovarmuusorganisaation tavoit-

teena on varmistaa, että yhteiskunta
selviytyisi vakavissa häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa mahdollisimman vähin
erityisjärjestelyin ja haitoin.
Kriittisen tuotannon yritykset ovat
Huoltovarmuusorganisaatiossa järjestäytyneet pooliensa kautta. MTK on Huoltovarmuuskeskuksen sopimusosapuoli
Alkutuotantopoolin osalta. Pooli edistää

Markku Vuorikari

alkutuotannon yritysten vapaaehtoista
varautumista ja osallistuu ruoka-alan
toimintaedellytysten varmistamiseen.
MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja
Markus Eerola toimii poolin puheenjohtajana ja kehitysjohtaja Markus
Lassheikki MTK:n huoltovarmuusasiantuntijana ja poolin sihteerinä.
Huoltovarmuusorganisaation kautta
valtioneuvostolle ja muille päättäjille on
tuotettu eri alojen ajankohtaista tilannekuvaa kotimaassa koronapandemian
alusta saakka. Tämän vuoden alussa
painopiste siirtyi Ukrainan tilanteen vaikutusarviointiin. Samalla myös globaalin ruoka- ja energiakriisin riski nousi
laajempaan tietoisuuteen.
– MTK vaikuttaa kansallisesti ja EU-tasolla siihen, että maataloudella on pohjoisissakin oloissa riittävät taloudelliset
toimintaedellytykset, Eerola sanoo.
– Viestinnällämme ja edunvalvonnallamme olemme herätelleet päätöksentekijöitä maatalouden tilanteesta ja
nousseista kustannuksista. Tuotannon
perusedellytys on se, että sen tulee olla
kannattavaa.

Suomen elintarvikehuolto perustuu
tuotannon jatkuvuuteen kaikissa turvallisuustilanteissa.

MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki korostaa, että elintarvikehuoltomme edellytyksenä on maataloustuotannon pysyminen kannattavana.

Ruokamarkkinat keskiössä
Erilaisiin riskeihin on varauduttava
etukäteen. Perinteisen materiaalisen
varautumisen, kuten leipäviljan ja polttoaineiden saatavuuden varmistamisen,
lisäksi on suunniteltava ja harjoiteltava
toimintaa häiriötilanteissa.
Maatalouden kriisinsietokyky on
heikentynyt pitkään heikentyneen kan-

nattavuuden vuoksi. Alkutuotantopooli
katsoi tilanteen olleen erittäin huolestuttava jo viime syksynä, ja sota kärjisti
ennestään vaikean tilanteen. Alkutuotannon tärkeiden tuotantopanosten saatavuus on heikentynyt ja hinnat edelleen
nousseet.
Suomessa huoltovarmuusvarastoissa ei
ole valmista ruokaa. Markus Lassheikki

Viljamarkkinat ovat kansainvälisessä myllerryksessä Ukrainan sodan vuoksi. Maamme
oma huoltovarmuus on entistä tärkeämpää.
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Petteri Kivimäki

rooli suomalaisten proteiininsaannin
turvaamisessa.
– Monipuolinen maataloustuotanto
on huoltovarmuusnäkökulmasta suuri
vahvuus. Ratkaisuja kannattavuuden
parantamiseksi on löydyttävä erityisesti
markkinoiden kautta. Tärkeää on turvata myös osaavan työvoiman saatavuus
ruokahuollon eri tehtäviin, Markus Eerola sanoo.

Tuhansia kurssitettuja

– On ihan hullu ajatus, että energiaksi muka poltetaan tukkipuuta, MTK:n metsäjohtaja
Marko Mäki-Hakola tuhahtaa.
korostaa, että elintarvikehuoltomme perustuu tuotannon jatkuvuuteen kaikissa
turvallisuustilanteissa. Sen edellytyksenä
ovat muun muassa tarvittavat tuotantopanokset ja tuotannon kannattavuus.
Käynnissä oleva kriisi on nostanut
keskiöön etenkin
toimivien ruokamarkkinoiden merkityksen.
– Poliittisilla
päättäjillämme on
tällä hetkellä käsittääkseni varsin hyvä kuva tilanteesta.
Sen sijaan elintarvikehuollon koko
toimijakentän vakuuttuminen maataloustuotannon tilanteen vakavuudesta
kesti viime syksynä luvattoman kauan,
Lassheikki sanoo.

”

– Sodan kaikkia vaikutuksia emme
vielä tiedä, mutta jo nyt tiedossa olevat
asiat alentavat tuotantomääriä ja lisäävät tilojen lopettamispäätöksiä. Vaikutukset huoltovarmuuteen voivat tulla
monta kautta, ja ne näkyvät viiveellä,
Markus Lassheikki
varoittaa.
Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi on
tärkeää huolehtia
keskeisten tuotantopanosten ja
kylvösiementen
sekä leipäviljan varmuusvarastoinnista. Omavaraisuuttamme on kasvatettava
muun muassa lannoitteiden, valkuaisaineiden ja energian osalta.
Monipuolisen kasvintuotannon edellytykset ihmisen ravinnon tuotannossa
ovat maamme pohjoisosissa rajalliset, ja
tämä pitää kaikkien tunnustaa. Ruokahuollossamme kotieläintaloudella ja erityisesti märehtijöillä on aivan keskeinen

Nykytilanne voi
vauhdittaa vihreää
siirtymää.

Monipuolisuus on vahvuus
Tuotantopanosten saannin turvaaminen
pidemmällä tähtäimellä hakee vielä ratkaisuja.
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Olemassaolonsa aikana MTK on vaikuttanut merkittävällä tavalla ruuantuotannon ja metsätalouden toimintaedellytyksiin niin politiikan kuin markkinoiden
kautta. Myös jäsenkuntaa on koulutettu.
Osana huoltovarmuusorganisaatiota
ja yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen
(MPK) ja alueellisten viranomaisten
kanssa MTK on järjestänyt maatilojen
varautumiskoulutusta.
Kymmenen viime vuoden aikana on
järjestetty yli sata kurssia, joissa on ollut noin 3 000 osallistujaa. Osallistujat
saavat valmiuden laatia tilakohtaisen
varautumissuunnitelman tuotannon jatkumiseksi erilaisissa häiriötilanteissa.
Markus Lassheikki korostaa, että tuottajille on tärkeää huolehtia myös omasta
jaksamisestaan. Välitä viljelijästä -hanke
on tehnyt siinä arvokasta työtä.
Joissakin MTK-yhdistyksissä on nimetty varautumisvastaava, joka tekee
tärkeää työtä paikallisella tasolla varautumisen edistämiseksi.

Kohti energiaomavaraisuutta
Suomen energiahuollossa korostuvat
sekä omavaraisuus että mahdollisimman
pitkälle viety riippumattomuus fossiilisista energiamuodoista. Nykytilanne voi
vauhdittaa vihreää siirtymää.
– Muun muassa hakkeen, turpeen ja
biokaasun käyttöä on mahdollista lisätä
melko nopeasti. Turve on tärkeää myös
kasvualustana sekä kuivikkeena. Maatila
voi pitkälti tuottaa tarvitsemansa energian. Biokaasun raaka-aineena voivat olla
lanta, nurmi tai muut orgaaniset jakeet,
Markus Eerola kertoo.
Biokaasutuksesta jäljelle jäävä orgaaninen materiaali toimii lannoitteena. Hyödyntämällä kasvien vuorottelua saadaan
viljelykiertoon enemmän typensitojakasveja ostolannoitteita korvaamaan. Samaa kiertotalousajattelua edistää myös
peltojen kasvukunnon parantaminen,

Minna Lautala

Energiapuulle on entistä enemmän tarvetta nyt, kun puun tuonti Venäjältä on loppunut.
jolloin maaperän ravinteet saadaan tehokkaammin kasvien käyttöön.
Metsäenergian merkitys Suomen
energiapaletissa on suuri. Metsähakkeen
lisäksi metsäteollisuus käyttää metsätalouden sivuvirtoja. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotietojen mukaan
lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin
viime vuonna kiinteitä puupolttoaineita
23,5 miljoonaa kuutiometriä eli 45,7
terawattituntia.
– Ilman toimivia markkinoita tätä
määrää ei saataisi. Puu on merkittävin
lämmöntuotannon polttoaine. Lisäksi
yksityistaloudet käyttävät runsaasti polttopuuta, muistuttaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Olkiluoto 3, tuulivoima, aurinkoenergia ja pidemmällä tähtäimellä muun

muassa vetypohjaiset ratkaisut voivat
osaltaan vahvistaa energiahuoltovarmuuttamme.

Puuenergiaa tarvitaan
MTK ja metsänhoitoyhdistykset edistävät
markkinoiden toimivuutta ja korostavat
puuraaka-aineen mahdollisuuksia korvata fossiilisia polttoaineita.
Metsänomistajien oma järjestö auttaa
toiminnallaan satoja tuhansia metsänomistajia.
Metsätaloudessa paineita aiheuttaa se,
miten vastataan energiapuun kysyntään,
jos metsien käytölle kaavaillaan EU:ssa
lisärajoituksia.
– Tällä hetkellä väännämme rutkasti
rautalankaa siitä, mitä puun energiakäyttö on. Monella tuntuu olevan

harhaluulo, että poltamme tukkipuuta,
Mäki-Hakola ihmettelee.
Koska tukin hinta on moninkertainen
energiapuuhun verrattuna, tukkipuun
polttaminen ei ole mitenkään järkevää.
Energiaksi menevät etenkin metsäteollisuuden sivuvirrat. Lisäksi ensiharvennuspuun energiakäyttö varmistaa sen,
että saamme metsät hoidettua ja pidettyä kasvukunnossa.
– Puheet puun polton kieltämisestä
ovat tietämättömien puheita, Mäki-Hakola sanoo.
– MTK tuo tarjolle objektiivista tietoa
ja vaikuttaa päättäjiin ja viranomaisiin,
jotta elinkeinojemme harjoittamisen
edellytykset turvataan. Erityisen tärkeää
on maamme tuotanto-olosuhteiden esilletuonti kansainvälisellä tasolla.
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SOPIVASTI IHANIA
AUTIOTALOJA
Autiotalojen tinderissä etsitään mummonmökkiä tositarkoituksella.

O

nko tässä ratkaisu maaseudun tyhjillään olevien talojen asuttamiseksi ja kunnossa pitämiseksi?
MTK käynnisti Autiotalot
ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen, jonka tavoitteena
on saada tyhjien kiinteistöjen omistajat
ja mahdolliset uudet asukkaat löytämään toisensa.
Hanke avaa keväällä 2023 verkkoalustan, jossa jaetaan tietoa tyhjillään tai
vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja
rakennuksista maaseudulla.
Ennen kuin hankkeeseen lähdettiin,

ajatusta testattiin MTK:n jäsenistössä.
Projektipäällikkö Janne Tyynismaa
kertoo, että vastauksia kertyi toistasataa.
Oli selvää, että tälle on tarvetta.
Järjestö laittoi hankehakemuksen sisään elokuussa, ja vuodenvaihteessa tuli
myönteinen päätös. Tyynismaa aloitti
projektipäällikkönä maaliskuussa 2022.

Maaseutu pysyy elävänä
MTK haluaa pitää maaseudun elävänä ja
rakennukset kunnossa.
Maaseudun autiotalojen määrää on
vaikeaa arvioida, mutta niitä lienee
100 000–200 000. Ja samaan aikaan

moni kaupunkilainen haaveilee maallemuutosta.
Luonnonläheisyys ja asumisen väljyys
kiinnostavat yhä useampaa. Hankkeen
toivotaan madaltavan kynnystä maalle
muuttamiseen. Koronan myötä yleistynyt etätyö mahdollistaa asumisen kaukana työpaikasta.
Janne Tyynismaa tiesi jo alun alkaen,
että hankkeella on imua. Silti kiinnostuksen määrä yllätti.
– Kun tiedote hankkeesta lähti, yhteydenottoja alkoi tulvia. Viestejä tuli
etenkin niiltä, jotka harkitsevat muuttoa
maaseudulle. Sitten oli sellaisia, jotka
Hankkeen projektipäällikkö
Janne Tyynismaa tutustui
Mäntsälän seudun
autiotaloihin.
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Janne Tyynismaa on jo nyt saanut valtavasti yhteydenottoja.
hakivat muutosta elämäntyyliinsä. Paluumuuttajat siihen vielä päälle omana,
isona ryhmänään.

Vahva tunneside
Yhä useampi suomalainen omistaa joko
itse tai kuolinpesän osakkaana rakennuksen, joka on nykyään tyhjillään.
Moni kiinteistönomistaja toivoo, että
autioitunut rakennus pysyisi jatkossakin
omassa omistuksessa mutta silti hyvässä
kunnossa.
– Ei raaskita myydä, tunneside on niin
vahva, vaikka rakennukselle ei olisi käyttöä. Talo saattaa olla lapsuudenkoti tai
sijaitsee suvun mailla, Tyynismaa kertoo.
Maallemuutto on merkittävä trendi,
ja muuttajia on enemmän kuin vapaita
kiinteistöjä. Monella on suuri kynnys
tontin hankkimiseen ja rakentamiseen,
ja siksi tyhjillään olevilla taloilla on kysyntää.
Tähän mennessä tulleista yhteydenotoista 90 prosenttia on niiltä, jotka
etsivät tyhjää kiinteistöä.
– Siksi huolenamme on, tavoitammeko kyllin hyvin kiinteistöjen omistajat.
Se on kärkitavoitteemme.
– Tämä on vähän kuin autiotalojen
tinder. Aina toiveet ja todellisuus eivät
kohtaa, silti kannattaa yrittää, virnistää
Tyynismaa.

Autiotaloja on maaseudulla paljon. Taloja jää tyhjiksi, kun omistajat ikääntyvät ja
muuttavat taajamiin.
– Juuri näitä
erilaisia sopimusmalleja haluamme
verkkoalustallamme avata. Verkkoon
on tarkoitus koota
myös ohjeita tai
linkityksiä viranomaisten sivuille.
Mitä laki sanoo kiinteistön myymisestä
tai vuokraamisesta, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ja niin edelleen.
Hankkeen tavoitteena on saada maaseudulle uusia veronmaksajia ja yrittäjiä.

”

Tyhjien talojen
saaminen asumiskäyttöön kiinnostaa
myös kuntia.
Vuoden mittaista hanketta
rahoitetaan EU:n
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston ja kansallisin varoin
(Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma).

Aina toiveet ja
todellisuus eivät
kohtaa, silti
kannattaa yrittää.

”

LISÄTIETOJA

mtk.fi/autiotalot

Erilaisia sopimusmalleja
Yksi malli on se, että uusi asukas huoltaa rakennusta, pitää sen kunnossa ja
maksaa esimerkiksi vain asumiskulut.
Sopimuksen voi tehdä myös niin, että
omistusoikeus rakennukseen siirtyy ajan
myötä.

Tämä autiotalo on löytänyt uudet omistajat ja on saamassa uuden elämän.
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SUURTEN ODOTUSTEN
LIITTOKOKOUS
MTK:n liittokokous Porissa on työkokous, johon luovat varjoja
maatalouden suuret haasteet ja valoa kohtaamisten tuottama ilo.

M

TK:n liittokokous järjestetään 15.–16. kesäkuuta 2022 Porissa.
Edellisen kerran porilaiset saivat isännöidä
liittokokousta 96 vuotta sitten, vuonna 1926.

105-vuotiaan MTK:n aikakauteen on
kuulunut aiemmin 35 liittokokousta.
Tämä 36. liittokokous on erityinen monellakin tapaa.
Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys
Ukrainaan ovat muistuttaneet asioiden
tärkeysjärjestyksestä. Maasta ja metsästä

ammentavia jäseniämme tarvitaan nyt
enemmän kuin koskaan.
MTK-Satakunnan toiminnanjohtaja
Anna-Kaisa Jaakkola odottaa liittokokousta suurella mielenkiinnolla. Hän ei
ole aiemmin ollut mukana MTK:n liittokokouksessa.

– MTK:n vahvuus on yhtenäisyydessä, muistuttaa liittokokouskeskusteluihin valmistautuva puheenjohtaja Juha Marttila.
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MTK-Satakunnan toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Jaakkola odottaa liittokokousta innokkaasti.
Kuva on Porin Cygnaeuksenpuistosta, Emil Cedercreutzin veistos on nimeltään Äestäjä.

Ansaittua juhlintaa
– Ilmassa leijuu näkemisen, kokemisen ja yhdessä tekemisen tarve, joka
luo suuria odotuksia kokoukselle, Anna-Kaisa Jaakkola sanoo.
– Lisäksi maatilojen kassakriisi on nyt
ennennäkemätön ja haasteet isot. Vahvaa edunvalvojaa MTK:ta tarvitaan.
Satakunnassa ollaan iloisia siitä, että
liittokokous pidetään juuri siellä.
– Osalla meidän työntekijöistä on takanaan pitkä työura, johon ei ole osunut
yhtään liittokokousedustusta.
Edellinen liittokokous vuonna 2017
oli MTK:n 100-vuotisjuhlakokous ja järjestelyt hulppeat. Nyt kyseessä on työkokous. Myös aika on toinen.
– Taloudellisista vaikeuksista huolimatta kokousedustajat ja järjestöaktiivit
ansaitsevat juhlansa. Vaakakupin toisella puolella painavat itse työkokous
ja siellä käytävät keskustelut. Vaikka
uimme syvissä vesissä, on tärkeää, että

kaikki viihtyvät ja kokevat, että kannatti
tulla, Jaakkola sanoo.
MTK:n liittokokousta on valmisteltu
keskusliittovetoisesti parisen vuotta.
MTK-Satakunnan samoin kuin Metsänhoitoyhdistys Satakunnan panos on
ollut keskeinen.

Maa- ja metsätalous kiinnostaa
Maa- ja metsätaloussektori on ollut viime aikoina paljon esillä. Media ja suuri
yleisö haluavat kuulla, mitä MTK:lla on
sanottavana, uskoo Mhy Satakunnan
toiminnanjohtaja Vesa Yli-Hongisto.
Porin liittokokoukseen on kutsuttu
myös kutsuvieraita ja median edustajia.
Vieraille järjestetään retki Ulvilan Kullaalle.
– Ensiksi tutustutaan maatilan toimintaan ja sitten suunnataan hakkuutyömaalle. Metsän rauhassa retkivieraille
tarjotaan nokipannukahvit lisukkeineen,
Yli-Hongisto kertoo.

MTK-väki kokoontui Porissa viimeksi
kesäkuussa 1926, joten nyt on korkea
aika uusintaan.
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Maaseutu on Suomen turva
MTK:n tämänkertainen liittokokous
jäänee historiankirjoihin.
Sota jyllää Euroopassa ja yhteiskuntien
vakaus järkkyy. Sodankäynti on julmaa
kaikille, niin maalaisille kuin kaupunkilaisille.
– Euroopassa käytävän sodan myötä
yhteenkuuluvaisuuden tunne on voimistunut ja nivonut maaseutua ja kaupunkeja lähemmäksi toisiaan, sanoo MTK:n
puheenjohtaja Juha Marttila.
– Näin ei ole aina ollut, vaikka sodan,
kulkutautien tai muiden kriisien aikana
maaseutu on tarjonnut leivän ja turvapaikan myös kaupunkilaisille, ollut kansakunnan tuki ja turva.
Maaseutu ja sen elinkeinot ovat ohittamaton osa Suomen tulevaisuutta ja
turvallisuutta. Se on nyt ymmärretty.
Suomen turva on uusiutuvissa luonnonvaroissa, maan ja metsän kestävässä
hyödyntämisessä.
– Maaseudun varaan Suomi voi kestävästi rakentaa tulevaisuuttaan. Mutta se
ei onnistu ilman taloudellisesti kestävää
ja monipuolista maa- ja metsätaloutta.
– Ruoka, lämpö, omavaraisuus ja
huoltovarmuus vaativat tekoja ja tekijöitä, meitä MTK:n jäseniä samoin kuin
tuottajayhdistyksiä, metsänhoitoyhdistyksiä, liittoja ja keskusliittoa, puheenjohtaja Marttila tähdentää.
Metsänhoitoyhdistys Satakunnan toiminnanjohtaja Vesa Yli-Hongisto vie kutsuvieraat
ja median metsäretkelle.
Yli-Hongisto on ollut mukana kokousjärjestelyissä puolitoista vuotta, jo ennen
siirtymistään Mhy Satakunnan toiminnanjohtajaksi. Hän lupaa, että tulossa
on hyvin suunniteltu tapahtuma.

Oheisohjelmaa porilaisille
Maataloustuottajaliiton tavoin Mhy
Satakunta järjestää liittokokouksen oheisohjelmaa
Pelle Hermannin
puistoon. Luvassa
on muun muassa
hiilensidontaan
liittyvää ohjelmaa
kuten metsäpolku
ja kilpailuja. Jaossa on puuntaimia.
Liittokokous näkyy ja kuuluu Porin
kaupunkikuvassa laajemminkin, muun

”

muassa Porin kauppakeskuksessa Puuvillassa, jossa on tiistaina 14.6. maalaistori. Lähiruokashow´n juontaa MTK:n
ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.
– Maalaistorille haluttiin tuoda ruoka
ja sen tuotanto lähelle kaupunkilaisia.
Satakunta on ruokamaakunta, täällä on
monipuolista maataloutta ja myös jalostavaa teollisuutta, kertoo
Siivonen.
– Esittelemme torilla
alueen ruokatuotteita
ja kerromme, mitä lähialueella viljellään ja
mitä paikallista ruokaa
on tarjolla. Ohjelmassa
on mielenkiintoisia haastattelutuokioita
ja torikävijöille myynnissä monenlaista
lähiruokaa.

Maaseutu
tarvitsee
puolestapuhujansa.
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Porin seudun MTK-historiikki ilmestyi
vuonna 2020. Sen kirjoitti FM, toimittaja
Marjaana Perttula.

Kimmo Haimi

Yhteinen tulevaisuus
Liittokokous 2022 on tärkeä MTK-järjestön yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi ja suunnan näyttämiseksi sekä
omalle jäsenistölle että muille suomalaisille.
Liittokokous hyväksyy MTK-järjestön
tulevaisuusasiakirjan, jossa toimintaa
peilataan kolmesta näkökulmasta. Ne
ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen,
markkinavaikuttaminen ja järjestön kehittäminen.
– Maaseutu tarvitsee puolestapuhujansa, sillä maaseudulla tehdään tulevaisuus, Marttila sanoo. – MTK on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Olemme sillanrakentaja, jonka ääni kuuluu
kauas: lapsille ja nuorille, tulevaisuuden
tuottajille, kuluttajille, äänestäjille ja
päättäjille.
Ilman elinvoimaista maaseutua ei
ole elinvoimaista Suomea. Maaseudun
tuotteista ja työstä on maksettava reilu
hinta, jolla voi elää ja kehittää tuotantoaan. Maaseutu on Suomen brändi
ja matkailun mainosikkuna Suomen
maaseudulle – luontoon, vesistöihin ja
metsiin sekä maaseudun elinkeinoihin

ja siellä tuotettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Omaksi koettu järjestö

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi
Siivonen juontaa maalaistorin
Lähiruokashow´n.

– Vaikka globaali kauppapolitiikka,
markkinahäiriöt, ympäristöpolitiikka
ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
muutokset heijastuvat pelloille ja metsiin, olemme valppaina vaikuttamassa
kaikilla tasoilla, puheenjohtaja Juha
Marttila vakuuttaa.
Suomi on kestävän maa- ja metsätalouden sekä vastuullisen tuotantotavan
edelläkävijä. MTK on eturintamassa
näyttämässä suuntaa. Järjestö on
paljon enemmän kuin ammatillinen
etujärjestö, ja sen vahvuus on yhtenäisyydessä.
– Erilaisuutta pitää sietää ja tavoitteet sovittaa yhteen. Se on olemassaolon edellytys. Nyt on se sininen hetki,
kun olemme entistäkin tärkeämpiä
koko kansakunnalle ja sen hyvinvoinnille. Tämä antaa järjestöllemme itsetuntoa ja voimaa.
– Järjestö ei ole koskaan valmis. Uudistua pitää ja olla ylpeä siitä mitä tekee.

Satovarma Satakunta

M

TK-Satakunta on perustettu vuonna
1917, kuten useimmat MTK-liitot.
Liiton jäseniä ovat 33 MTK-yhdistystä. Jäsentiloja 3 670 ja henkilöjäseniä 10 265. Jäsenmäärältään MTK-Satakunta on
kolmanneksi suurin MTK-liitto.
Maatalouden ja elintarviketeollisuuden
osuus alueen liikevaihdosta on 6,5 prosenttia
ja työpaikoista 5,6 prosenttia. Satakunnassa
on pitkä sopimustuotannon perinne ja vahvaa

elintarviketeollisuutta. Tilaluvulla mitattuna
kasvintuotanto on Satakunnassa selvästi suurin
tuotantosuunta, tulovirralla mitattuna liha.
Pohjoisessa Satakunnassa maito ja naudanliha ovat vahvoja, Kokemäenjoen laaksossa
kasvintuotanto. Eteläisissä osissa maakuntaa
siipikarja ja erikoiskasvit muodostavat yli 90
prosenttia rahavirrasta.
Huittinen on Suomen sikapitäjä, mutta sielläkin siipikarja on kirinyt investointien myötä.

Satakunta on Suomen oloissa satovarmaa
aluetta. Maaperä suosii erikoiskasvien viljelyä,
ja sen vuoksi alueella on vihannesten, tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan jalostusta.
Kokemäenjoen eteläpuolella on viljeltyä peltomaisemaa, jonka lomassa on metsiä. Pohjois-Satakunnassa maaperä on karumpaa, ja
metsän sekä suoluontotyyppien osuus kasvaa.
Yhtenäiset isommat peltoalueet sijoittuvat jokivesistöjen varsille.

Monitavoitteista metsätaloutta

M

etsänhoitoyhdistys Satakunnan
alueella on metsää noin 200 000
hehtaaria ja hakkuusuunnite on
noin 850 000 kiintokuutiota vuodessa. Yhdistyksessä on noin 4 400 jäsentä.
Satakunnassa puusto on kuusivaltaista. Kantorahatulo vuonna 2021 oli noin 1 700 euroa
hehtaarilta eli yhteensä noin 340 miljoonaa
euroa.

Hakkuilla ja metsänhoitotöillä on Satakunnassa suuri työllistävä vaikutus.
Satakuntalainen metsänomistajakunta on
monitavoitteista. Puunmyynnin lisäksi myös
luontoarvot tarjoavat metsänomistajille rahallista tuottoa, jonka osuus on viime vuosina
kasvanut.
Metsien käsittelyssä otetaan huomioon
luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten

lajien elinympäristöjen suojelu. Satakunta on
ollut edelläkävijä metsien vapaaehtoisessa
suojelussa. Mhy Satakunnan alueella on noin
5 500 hehtaaria suojeltua metsää.
Metsien virkistyskäytön merkitys kasvaa koko ajan, ja kiinteistökaupassa se näkyy esimerkiksi metsästysharrastuksen hintaa nostavana
vaikutuksena. Myös perustetuille suojelualueille näyttää löytyvän ostajia.
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RUISTA RANTEESSA

TEKSTI KATARIINA LATVA

MAASEUTUNUORTEN
MATKASSA
Aktiiviset Maaseutunuoret vaikuttavat paitsi
Suomessa myös Euroopan unionissa.

M

aaseutunuoret, tuttavallisemmin manut, ovat
oma siipensä MTK:n alla. Manu on maaseutuhenkinen alle 35-vuotias. Omaa maatilaa ei
tarvitse olla, riittää kun on suomalaisen
maaseudun puolella.
MTK:n ensimmäisiä nuorten kerhoja
pidettiin jo 60-luvulla, mutta Keskusliitossa manujen toiminta käynnistyi vuonna 1985.
Vuonna 1992 Maaseutunuoret saivat
oman edustajansa MTK:n johtokuntaan.
Manujen nykyinen edustaja johtokunnassa on 26-vuotias naudanlihantuottaja
Susanna Valtonen Hämeenlinnasta.
Maaseutunuorten joukkoon kuuluu
noin 12 000 MTK:n jäsenrekisterissä olevaa jäsentä.

Meri Remes

Uteliaalla asenteella

Kansainvälisiä tehtäviä
Maaseutunuorissa jo vuodesta 2002 mukana ollut Susanna Suonio on nähnyt,
miten manujen toiminta on kehittynyt
maailmantilanteen muuttuessa.
Suonio on kotoisin Lemiltä Etelä-Karjalasta. Tilan päätuotantosuunta on
perunanviljely, lisänä ovat muun muassa
porkkana, sipulit ja valkuaiskasvit.
Lemin ja Kaakkois-Suomen Maaseutunuorten johtokunnista vaikuttajan pesti
on kuljettanut Suonion Eurooppaan.
Vuodesta 2018 lähtien Suonio on toiminut CEJA:ssa CDG-edustajana ja vuodesta 2020 kokousedustajana.
Tänä vuonna Susanna Suoniolle avautui paikka CEJA:n tilintarkastajana vuoteen 2023 saakka.
– Innostavinta Euroopan-tason vaikuttamisessa on ollut näkemyksien vaihto
muiden nuorten tuottajien kanssa sekä
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tutustuminen muiden maiden maatalouteen, Suonio kertoo.

Maaseutunuorten Susanna Suonio keväällä 2022 edustusmatkalla Pariisissa.

Luontaisella uteliaisuudella ja tiedonjanolla pääsee pitkälle, Suonio sanoo. Esimerkiksi kansalliset erot säädöksissä ovat
saaneet hänet pohtimaan asioita.
Hänestä on mieleenpainuvaa, kun
muut edustajat muistavat hänet kokouksissa nimeltä. Se on harvinaista, sillä
nuorten edustajat vaihtuvat usein.
– Kysymyksiä on ilmeisesti tullut esitettyä ja eri aiheita kommentoitua, Suonio
naurahtaa.
Hän painottaa, että vaikuttaminen ei
ole kiinni laajasta kielitaidosta. – Aina
tulee kokouksissa ymmärretyksi, ja puheenvuoron saa kun pyytää.
Maaseutunuorten toiminnan merkityksen itselleen Susanna Suonio kiteyttää
yhteen virkkeeseen:
– Rahallista arvoa on mahdotonta
määrittää, mutta henkinen arvo on ollut
melkoinen.
Tiia Kuusela

NBC:n ja NYFA:n tapaaminen Suomusjärven Kettulassa vuonna 2020.

Remark Temali / CEJA

Euroopan nuorten viljelijöiden järjestön (CEJA) kokouksen ryhmäkuva
Pariisissa huhtikuussa 2022.

Voimavaroja työhön
Nuorten tuottajien kokouksissa edustetaan laajaa kirjoa eri tuotantosuuntia.
Tästäkin syystä kansainväliset kokoukset
ovat tehokas tiedonvälityskanava.
– Kokemuksia
jaetaan niin ammattiasioista kuin
muusta. Välitön
ilmapiiri tuntuu
kannustavalta, ollaan yhdessä yhteisen asian puolesta.
– Voimavaroja on voinut ammentaa
yhteisöllisyydestä, matkoista, kokouksista
ja muusta toiminnasta ja samalla itse

”

rohkaistua ja kasvaa ihmisenä, Suonio
sanoo ja antaa kotijoukoilleen ison kiitoksen siitä, että hänen on ollut mahdollista päästä edustamaan.
MTK tarjoaa koulutuksia myös Maaseutunuorille, ja Suonio kannustaa osallistumaan niihin.
– Erityisesti vaikuttajavalmennuksesta
on hyötyä, jos edustustehtävät kiinnostavat tai jos haluaisi vaikuttaa median
puolella, hän vinkkaa.
– Vaikuttamistyön merkitys korostuu
koko ajan. Se vie aikaa mutta antaa

Puheenvuoron
saa kun pyytää.

”

Susanna Suonio

enemmän kuin ottaa. On itsestä kiinni, kuinka paljon siihen on valmis panostamaan.

MONTA JÄRJESTÖÄ
CEJA (European Council of
Young Farmers) EU:n nuorten
viljelijöiden järjestön Cejan tavoitteena on valvoa nuorten
maatilayrittäjien etua EU:n päätöksenteossa ja edistää toimia,
joilla nuoria kannustetaan ryhtymään maatilayrittäjiksi
CDG-ryhmä (Civil Dialogue
Group) Euroopan komissio käy
kansalaisten kanssa säännöllistä
vuoropuhelua EU:n yhteisestä
maatalouspolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta
NBC ja NYFA Maaseutunuoret toimivat myös Pohjoismaissa NBC:n (Pohjolan talonpoikaisjärjestön keskusneuvosto)
yhteydessä NYFA:ssa (Nordic
Young Farmers’ Association)
Copa ja Cogeca Euroopan
tuottajajärjestö COPA ja maatalousosuuskuntien järjestö
COGECA pyrkivät vaikuttamaan
EU:n maatalouspolitiikkaan

Euroopan maaseutunuoria vierailulla pariisilaisella torilla.
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TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN KUVAT MAASEUTUAMMATTIIN RY

MAALLE OPPIMAAN
Pohjois-Savossa toimiva Maaseutuammattiin ry tutustuttaa
yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria ja heidän opettajiaan
maaseudun monipuolisiin ammatteihin.

M

aaseutuammattiin ry:n
toiminnan taustalla
on MTK-Pohjois-Savon
sukupolvenvaihdoksia
edistänyt EU-hanke,
josta poiki omia, maaja metsätaloutta nuorille tutuksi tehneitä hankkeita.
Alan toimijat lyöttäytyivät yhteen, ja
vuonna 2006 käynnistyi Nuori ja lupaava maaseudulle -hanke. Sen vetäjäksi
valittiin Niina Mäntyniemi, joka nykyään toimii Maaseutuammattiin ry:n
toiminnanjohtajana.
Yhdistyksen kautta koululaiset voivat
tutustua vaikkapa metsätyöhön, metsäkoneisiin tai maanviljelijän arkeen
maatilavierailujen avulla. Tarjolla on
monipuolista ohjelmaa maaseudun elinkeinojen parissa.

Parhaillaan on juhlavuosi
– Aikaisemmilla hankkeilla oli myönteisiä vaikutuksia alan imagoon, ja
nuoria hakeutui opiskelemaan maaseutuammatteihin. Sen jälkeen mietimme
vaihtoehtoja ja päädyimme siihen, että
perustamme oman yhdistyksen, Niina
Mäntyniemi kertoo.
Aivoriihen tuloksena perustettiin elokuussa 2011 Maaseutuammattiin ry, ja
uuden yhdistyksen toiminta aloitettiin
virallisesti vuoden 2012 alusta.
Tällä hetkellä yhdistys työllistää kaksi
henkilöä, toiminnanjohtaja Mäntyniemen sekä tapahtumakoordinaattori
Noora Ratilaisen. Molemmilla on hanketoiminta verissä ja intohimona edistää
maa- ja metsätalousalan tunnettuutta.
Yhdistyksellä on noin 70 jäsentä.
Toiminnan perusrahoitus pohjautuu
pitkälti jäsenmaksuihin. Tämän lisäksi
tehdään varainhankintaa. Jäseninä ovat
MTK-Pohjois-Savo ja paikalliset tuottaja-
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median varassa. Ryhmät saavat nähdä
yrittäjän arkea maaseudulla ja poistuvat
päivän päätteeksi kokemusta rikkaampana, Mäntyniemi sanoo.

Maatilalle tai metsään

Puheenjohtaja Vilma Kuosmanen, toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi ja tapahtumakoordinaattori Noora Ratilainen
yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistyksiä,
oppilaitoksia ja useita paikallisia ja valtakunnallisesti toimivia yrityksiä.

Omakohtaisia kokemuksia
Toiminnan perusajatuksena on tutustuttaa nuoria luonnonvara-aloille ja saada
sen myötä uusia, osaavia ammattilaisia
maa- ja metsätalousalalle töihin.
Tarkoituksena on myös tuoda maaseutua lähemmäksi oppilaita ja opettajia,
kehittää alan toimijoiden yhteistyötä ja
tehdä maaseudun ammatteja tutuiksi.
Tapahtumien ja tilavierailujen avulla
koululaiset, lähinnä yläkoululaiset ja lukiolaiset, sekä heidän opettajansa saavat
omakohtaista kokemusta siitä, millaista elämä ja työnteko maaseudulla on.
Yhdistyksen toiminta on myös tärkeää
kuluttaja- ja vaikuttajaviestintää.
– Tutustumispäivän jälkeen nuorten
tietämys ei ole pelkästään sosiaalisen

Koulukohtaisia opintoretkiä järjestetään
vuoden mittaan jopa viitisenkymmentä.
Vuosi 2021 oli koronasta huolimatta
ennätysvuosi, ja toiminnalla tavoitettiin
5 500 osallistujaa.
Tilavierailu vie yleensä noin viisi tuntia. Tutustumispäivän aikana voidaan
vierailla kahdessakin kohteessa riippuen
koulun toivomuksista. Suosittua on
myös metsätyömaalla tai sahalla vieraileminen.
– Vierailupäivät pyritään tekemään
mahdollisimman helpoiksi niin

TERVETULOA
MUKAAN!

ovat MTK-Poh• Jäseninä
jois-Savo sekä MTK:n paikallisyhdistykset Iisalmi, Joroinen,
Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka,
Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi,
Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo-Vesanto, Tuusniemi ja Vieremä.
toivotetaan terve• Mukaan
tulleiksi niin yrityksiä, yhdistyksiä kuin yksityishenkilöitä.
LISÄTIETOJA

maaseutuammattiin.fi
toiminta@maaseutuammattiin.fi

”

Retkipäivän
jälkeen nuori ei
ole vain somen
tietojen varassa.

”

Opintoretket ovat yhdistyksen
ydintoimintaa. Biotalouden
mahdollisuudet ja luova yrittäjyys
-hankkeessa koululaiset ovat
muun muassa leiponeet ruisleipiä
Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.
opettajille kuin mukana oleville
yrittäjille. Erityisen paljon kiitoksia
tulee siitä, että vierailut jäävät mieleen, kun oppilaat saavat tehdä jotain
itselleen uutta.
Välillä koulut toivovat biologian
opetukseen metsäpäivää, jonka aikana
oppilaat pääsevät paitsi vierailemaan
hakkuutyömaalla myös mittaamaan
puita ja ratkomaan monimuotoisuuteen liittyviä tehtävärasteja.
Kymmenen vuoden aikana Maaseutuammattiin ry:n toiminta on
ehtinyt vakiintua niin, että alueen
koulut ovat yhdistykseen yhtey-

dessä ja kyselevät retkimahdollisuuksia.
– Välillä teemme omaakin markkinointia ja muistamme oppilaitoksia
uutiskirjeillä, Mäntyniemi kertoo.
Oppilaiden yksi perusoivallus on
ollut se, että maaseutuelinkeinojen
parissa työskentelemiseen ei välttämättä tarvita omaa maatilaa.

Tettiin ja opiskelemaan
Muutama vuosi sitten maatilalla
opintoretkellä ollut koululainen oli
innostunut eläimistä ja maataloudes-
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ta. Hän oli päässyt tilalle TET-harjoitteluun, jonka jälkeen hän oli päässyt
jatkamaan tilalla myös kesätöissä.
Parhaillaan kyseinen nuori lukee
eläinlääketieteellisen tiedekunnan
pääsykokeisiin.
– Toimintamme yksi perustehtävä
on innoittaa oppilaita hakeutumaan
alalle, ja jos näin käy, olemme onnistuneet. Tämä tapaus tuli sattumalta vastaan somessa, Niina Mäntyniemi kertoo.
On tärkeää tuoda esiin maaseudun elinkeinoja, kun entistä harvemmalla nuorella on kosketuspintaa maa- ja metsätalouteen.
– Tulevaisuudessa olisi hienoa,
jos myös TET- ja kesätyömahdollisuudet olisivat osa toimintaamme.
Tärkeintä on kuitenkin se, että
tutustumispäivä jää oppilaiden mieleen.
Bonuksena sitten tulee, jos bussilastillisesta nuoria yksikin innostuu hakeutumaan tämän alan töihin.
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Koulut toivovat yhdistykseltä monipuolisia metsäopintoretkiä. Niihin mahtuu
myös rentoutumista luonnossa.

RISTIKKO 2/2022
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TAITAJA

TEKSTI JA KUVAT ANNE RAUHAMÄKI

Mikkolan maatila sijaitsee Heinun kylässä Vanajaveden laaksossa. Paikalla on asuttu jo kivikaudella.

KOTIKYLÄN KANTRIA

L

”Eppu Normaali kohtaa Hank Williamsin.” Näin kuvailee
maanviljelijä Jussi Mikkola kolmatta soololevyään.

aulaja-lauluntekijä, esiintyjä,
muusikko, näyttelijä ja viljelijä Jussi Mikkola löytyy
haastateltavaksi tilansa hevostalliin rakennetusta äänitysstudiosta.
Viljan lajittelua pitäisi jatkaa, pihalla
kaakattaa kanoja, mehiläiset heräilevät
talviuniltaan, ja seuraavana päivänä on
tarkoitus julkaista kolmas soololevy.
– Aina kun on sopiva väli, voi hypätä
hommasta toiseen, mies naurahtaa.
Mikkolan maatilalla Hämeenlinnan
Iittalassa on 60 hehtaaria viljaa ja härkäpapua luomuviljelyssä sekä hunajantuotantoa. Myös yrtit kiinnostavat.
– Ajatuksenani on käyttää tilan tarjoamat mahdollisuudet hyödyksi mahdollisimman hyvin.

Tekemällä oppimista
Koulutukseltaan Jussi Mikkola on liikunnanohjaaja, mutta työkseen hän on
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tehnyt kaikkea muuta. Hänen vaimonsa
– Kurssin aikana näppäilin ajatuksisTiiti Kämäri taas on sekä agronomi
sani kitaraa, ja niin syntyi seuraava biisi.
että graafinen suunnittelija, jonka palHeinun kylässä asuva Jussi Mikkola
veluja monet läsekä tekee muhialueen yrittäjät
siikkia että viljelee
hyödyntävät.
maata suurella sy– Ajatuksenamdämellä. Viljanlame on tehdä asioijittelun välissä hän
ta, jotka osaamme
voi hoitaa muja jotka ovat meille
siikkibisnekseen
tärkeitä. Annamliittyvää valmisteme itsellemme
lua. Studiosta voi
mahdollisuuden
lähteä hyvän sään
myös epäonnistua.
aikana tekemään
Mikkola kuvaa
peltotöitä.
”oppivaksi maata– Konekaupassaloudeksi” esimerkin töitä tehneeltä
kiksi sitä, että kun
isältäni opin, että
muusikonkeikat
koneiden pitää olkoronan tultua
la aina kunnossa,
loppuivat, hän meni – Dora on hyvä lenkkiseuralainen, kehuu
jotta ne ovat lähluomuviljelykurstövalmiina silloin
Jussi Mikkola, joka rentoutuu parhaiten
sille.
kun on aika.
luonnossa liikkumalla.

Musiikin divarijyrä
Musiikkiopistossa musiikkia opiskellut
Mikkola teki hajanaisia soittohommia
Helsingissä. Vuonna 2008 hän siirtyi
soittamisen puolelta enemmän yrittäjäksi, mikä tarkoittaa kokonaisvastuuta
keikkojen järjestämisestä.
Tutun kautta hän päätyi koelauluihin
ja päärooliin muskettisoturiaiheisessa
musikaalissa. Se avasi taas uusia ovia
musiikkibisneksessä.
– Piirit ovat
pienet, muusikot
kiertävät eri artistien bändeissä.
Kilpailu on kovaa
ja kannukset pitää
hankkia.
Sitä kautta hän
on tutustunut sellaisiin artisteihin kuin
Michael Monroe, Pete Parkkonen
ja Tommi Läntinen ja tehnyt heidän
kanssaan yhteistyötä.
– Yritän olla muusikkona sellaista
hyvää divarijyrätasoa, Mikkola kuittaa
jalkapallotermein.
Hänen kaveripohjainen bändinsä Jimmy Cola ristittiin kuulemma sen mukaan, miten englantilainen vaihto-oppilas äänsi nimen ”J. Mikkola”.
– Jimmy Colan keikoilla soitetaan bile-

”

musiikkia laidasta laitaan. Soolotuotantoni on enemmän kantri-iskelmäpainotteista, kuvailee monitaituri, joka paitsi
säveltää ja sanoittaa myös soittaa useita
eri instrumentteja.

Luonto palauttaa
Maatilan rauhaa Mikkola hyödyntää
musisoinnissaan. Kuluneena keväänä
hän vietti paljon aikaa omassa studiossaan äänittäen uutta Heinu III -levyään.
Jos keikka päättyy
jossakin lähikaupungissa kolmelta
aamuyöllä ja kukko
laulaa kuudelta,
jäävät yöunet väistämättä vähiin.
Miten semmoista
työtahtia jaksaa?
– Auttaa kun tietää, että se kestää tietyn aikaa ja sitten on vapaapäiviä. Välillä
kyllä väsyttää, ja huomaan myös, että
ikää on tullut. Näin nelikymppisenä ei
jaksa enää monta keikkayötä putkeen,
Mikkola myöntää.
Hänelle tärkeitä rentoutumiskeinoja
ovat luonto, käveleminen koiran kanssa
metsässä ja talvella hiihtäminen.
– Talviverkoilla kalastaminen on meditaatiota parhaimmillaan.

Piirit ovat pienet
ja kilpailu kovaa.

”

BILEBÄNDI JA
SOOLOURA
Jussi Mikkolan Jimmy Cola -bilebändillä on ollut parhaimmillaan 150 keikkaa vuodessa.
Vuonna 2013 Mikkolalta ilmestyi ensimmäinen soololevy,
jonka nimi, Heinu, oli kunnianosoitus omille juurille. Heinu on
hänen kotikylänsä Vanajanselän rannalla.
Muutamaa vuotta myöhemmin ilmestynyt Heinu II kertoi
Mikkolan isän kuolemasta ja siihen liittyneistä tunteista.
Tuoreen Heinu III -albumin
maistiaiskappaleen Katot nousee korkeaan voi kuunnella ja
katsella YouTubesta.
LISÄTIETOJA JA KEIKKAKALENTERI

jussimikkola.fi

Jussi Mikkolan studio on hänen maatilansa vanhassa tallissa. Sieltä on kätevä lähteä
peltotöihin, kun tilanne vaatii.
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KENTÄLLÄ

Luonnon päivä luomutiloilla
HYVÄ LUOMUVILJELIJÄ, TULE mukaan
ja avaa ovesi yleisölle! Luonnon päivä luomutiloilla -tapahtuma järjestetään lauantaina 27.
elokuuta 2022 osana valtakunnallista Suomen
luonnon päivän juhlintaa.
Luonnon päivä luomutiloilla -tapahtuman
voit suunnitella mieltymystesi ja vahvuuksiesi
mukaan. Voit esimerkiksi pistää pystyyn pop
up -kahvilan ja myydä oman tilasi herkkuja.
Voit tarjota yleisölle mahdollisuuden tutustua
kotieläimiin ja maatilan työkoneisiin. Voit
myös järjestää kasvintunnistuskilpailuja, hevosajeluita tai mitä tahansa, mikä luontevalta
tuntuu. Mukana oleville luomutiloille jaamme
Farmari-maatalousnäyttelyn yhteydessä Luomua-paitoja sekä pinssejä, joita voit hyödyntää
omassa tapahtumassasi.

Kaikki ilmoittautuneet pääsevät
mukaan tapahtuman
yhteismarkkinointiin. Tapahtuman
verkkosivuille kootaan osallistuvien
tilojen yhteystiedot,
kuva sekä lyhyt esittely tilasta.
Luonnon päivä
luomutiloilla -tapahtumaa koordinoivat maa- ja metsätalousministeriö, Luomuliitto, Pro Luomu,
MTK, SLC ja Biodynaaminen yhdistys.
TEKSTI KAIJA STORMBOM

LISÄTIETOJA JA OSALLISTUMISLINKKI

luomu.fi/luonnonpaiva

Järjestä oma Lähiruokapäivä
VALTAKUNNALLINEN LÄHIRUOKAPÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN jälleen 10. syyskuuta

2022. Ilmoittautuminen tapahtuman järjestäjäksi on parhaillaan avoinna.
Lähiruokapäivään osallistuneiden määrä on
kasvanut vuosi vuodelta tapahtuman kasvaessa ja kehittyessä. Viime vuonna ovensa avasi
235 yritystä ja maatilaa ympäri Suomen. Pistetäänkö jälleen paremmaksi?
Lähiruokapäivä on tarkoitettu kaikenkokoisille tuottajille, tiloille, puutarhoille, palveluille,
yrittäjille ja jatkojalostajille, jotka työskentelevät suomalaisen lähiruuan parissa.
Mukaan toivotaan
myös maaseudun
elämysmatkailun
tuottajia, ruoka-alan
ammattilaisia ja muita
toimijoita aina yhdistyksiä ja seuroja
myöten. Kotimainen
ammattitaito, työ ja
raaka-aineet ovat
maaseudun ylpeyden
aihe. Lähde mukaan
lähiruokatrendin
aallonharjalle ja Lähiruokapäivään!
– Kotimainen ruuantuotanto ja tarinat
sen takana kiinnostavat. Lähiruoka on
trendikästä, muistut-
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taa Lähiruokapäivän tapahtumakoordinaattori
Heidi Kohtala.
– Jos järjestät Lähiruokapäivä-tapahtuman
yksin tai vaikkapa yhdessä naapurisi kanssa,
tarjoat kuluttajille mahdollisuuden tutustua
lähiruuan ammattilaisiin ja maaseudun yrittäjiin pintaa syvemmältä. Lisäksi voit halutessasi
myydä tuoreita raaka-aineita tai valmiiksi jalostettuja tuotteita, Kohtala vinkkaa.

MTK MUKANA
KESÄTAPAHTUMISSA

TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISLOMAKE

lähiruokapäivä.fi

Farmari 30.6.–2.7.2022 Mikkelissä. Tule
tapaamaan asiantuntijoitamme osastolle
K135 ja osallistu samalla Ahlsellin ilmanjäähdyttimen arvontaan. Jäsenetukumppaneiltamme myös erikoistarjouksia
messujen aikana vain jäsenille.
SuomiAreena 11.–15.7.2022 Porissa.
MTK on mukana SuomiAreenassa kahdella paneelikeskustelulla. Tiistaina 12.7.
ohjelmassa on ilmastopäivän keskustelu,
jonka aiheena on Ilmastoteot alkujuurilla. Torstaina 14.7. ruokapäivän keskustelussa pureudutaan kotimaiseen ruuantuotantoon ja sen tärkeyteen.

NIMITYKSET

Ristikon
ratkaisu

PÄIVI NERG ON nimitetty MTK:n elinvoimajohtajaksi 1.6.2022 alkaen.
MMM, agronomi Nerg siirtyy MTK:hon valtiovarainministeriöstä hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtävästä. Päivi Nerg johtaa MTK:n
uuden organisaation mukaista Maaseudun elinvoima -linjaa, joka
kuuluu edunvalvonnan vastuualueelle.

MATTI REHULA ON nimitetty vt. järjestöpäälliköksi Pertti Hakasen
toimivapaan ajaksi. Rehula on toiminut aiemmin MTK-Satakunnan
kenttäpäällikkönä ja hoitanut viimeksi Oivan pääkäyttäjän tehtäviä
MTK:ssa. Rehula aloitti vt. järjestöpäällikkönä 1.5.2022.

SEPPO NISKANEN ON nimitetty kenttäpäälliköksi MTK:n Metsänomistajat-linjalle 24.3.2022 alkaen. MMM Seppo Niskasen vastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat, ja hänen toimipisteensä sijaitsee Kuopiossa. Hän on aiemmin
työskennellyt muun muassa Suomen metsäkeskuksessa ja viimeksi
Tervon kunnassa kunnanjohtajana.

Ennakoi, älä reagoi
– turvaa tilasi
Tulipalon vaikutukset arkeesi ja elinkeinoosi voivat
pahimmillaan olla mullistavat. Milloin olet viimeksi
tarkistanut oman tilasi paloturvallisuuden?

Tunne oman tilasi vaaran paikat
Paras tapa parantaa paloturvallisuutta on ennaltaehkäisy. Tärkeää on myös, että tiedät kuinka toimia
heti, kun tulipalo syttyy – silloin minuuteilla on
merkitystä. Kokosimme maatilayrittäjän vinkit tilan
vaaran paikkojen tunnistamiseen ja parempaan
paloturvallisuuteen.
Tutustu: lahitapiola.fi/maatilanriskienhallinta
Hyödynnä
MTK:n jäsenetusi:

10 %

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

alennus maatilavakuutuksen
maksuista
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JÄSENEDUT

TEKSTI MERJA ELOMAA

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ
KUMPPANEILTAMME
Kevään ja alkukesän tarvikehankinnat ovat saaneet MTK:n, SLC:n
ja metsänhoitoyhdistysten jäsenet tekemään jäsenetuostoksia.

M

TK Hankinnat on neuvotellut jäsenten käyttöön sopimukset 30 eri
yhteistyökumppanin
kanssa. Saat jäsenetuja
teollisuustuotteista,
työkaluista, rakennustarvikkeista, koneista, varaosista, polttonesteistä, renkaista, huonekaluista sekä henkilö- ja
pakettiautoista.
Jäsenedut ovat kokonaan yhteistyökumppaniemme rahoittamat. Taloudellisesti merkittävien jäsenalennusten
avulla haluamme olla tukemassa yritystoimintaasi ja elinkeinoasi.
Kevään ja alkukesän aikana jäsenetuhankinnat ovat saaneet jäsenet
liikkeelle. Myös pelkästään MTK- ja
Mhy-jäsenille järjestetyt jäsenetupäivät
toimipisteissä ja verkkokaupoissa ovat
olleet suosittuja. Eniten käytettyjä jäsenetuja ovat olleet Ahlsellin, Onnisen,
Motonetin ja S-Business-edut.

Vertailemalla eri
yhteistyökumppaneiden tarjontaa
löydät parhaan hinnan
etsimällesi
tuotteelle.
Seuraamme
jäsenetujen
käyttöä ja
neuvottelemme alennuksia juuri meidän
jäseniämme kiinnostaviin tuoteryhmiin.

”

Yhteistyökumppaniemme verkkokauppoihin
nostetaan
kausiluonteisesti kiinnostavia
tuotteita. Esimerkiksi Ahlsellin verkkokaupassa näet
suoraan omat hintasi avaamalla tilin,
kirjautumalla ja klikkaamalla kohtaa
”Vain minun tuotevalikoima”.

Tuplabonus Kialta

Vertailemalla
löydät parhaan
hinnan.

”

Saat jäsenedun ja tuplabonuksen Kia
Stonic ja Niro -malleista, kun teet autohankinnan 1.5.–30.6.2022. Kia Stonicista saat alennusta 7,8 prosenttia ja Kia
Nirosta 6,8 prosenttia sekä 400 euron
tuplabonuksen. Alennuksen saat heti

Viisi syytä, miksi MTK-jäsenyys kannattaa
1. Edunvalvonta
Edunvalvonta on etujärjestön tärkein tehtävä.
Maksamalla jäsenmaksun varmistat sen, että
maaseudun asiaa pystytään ajamaan myös tulevaisuudessa.

2. Yhteisöllisyys, yhdessä
tekeminen ja vaikuttaminen
Yhteisten arvojen ylläpitäminen sekä tietojen,
taitojen ja tunteiden jakaminen on tärkeä osa
järjestötyötä. Järjestötoiminta on hyvä tapa
tutustua oman ammatin harjoittajiin, vaihtaa
ajatuksia ja olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin.
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Nuorille jäsenillemme tarjoamme samanhenkisen huippuporukan ja mahdollisuuden sekä
rentoutumiseen että itsensä kehittämiseen Maaseutunuorten toiminnassa.

kiksi EU-tukiin ja veroasioihin liittyvää apua.

5. Rahanarvoiset jäsenedut

4. Neuvonta ja lakiapu

Jäsen saa jäsenetuja, joiden avulla voi säästää
useita satoja euroja vuoden aikana. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetujaan, samoin
metsänhoitoyhdistykset. Jäsenetuja saa esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista
sekä yritystoimintaa tukevista palveluista.

MTK tarjoaa laajan kirjon asiantuntijoita jäsenten
avuksi. MTK:n omat juristit antavat lakineuvontaa
jäsenmaksun hinnalla. Lisäksi tarjolla on esimer-

mtkhankinnat.fi/
mtk.fi/jasenpalvelut

3. Koulutus ja jäsenillat
MTK järjestää jäsenilleen monenlaista koulutusta
sekä hyödyllisiä jäseniltoja.

LISÄTIETOJA

jälleenmyyjältä näyttämällä jäsenkorttiasi. Bonusta haetaan kolmen kuukauden
kuluessa ensirekisteröintipäivästä MTK
Hankintojen kautta. Rahana maksettavan bonuksen maksaa maahantuoja.

MUISTA SPV-EDUT

Tiesitkö, että sukupolven•vaihdoksen
tehneenä uutena
yrittäjänä saat juuri sinulle tarkoitettuja etuja? SPV-edut edellyttävät tilalla tehtyä sukupolvenvaihdosta ja MTK-yhdistyksen jäsenyyttä.

•saatSukupolvenvaihdosetuja
LähiTapiolalta, Hankkijalta,
Valtralta ja Iskusta. Ota yhteyttä
omaan yhdistykseesi, kun sukupolvenvaihdos on ajankohtainen.

Alennusta ja bonusta Can-Amilta
Saat 15 prosentin alennuksen valtuutetun Can-Am-jäl- leenmyyjän asentamista alkuperäisistä Can-Am-lisävarusteista.
Lisävarusteet tulee ostaa maastoajoneuvon
hankinnan yhteydessä. Lisäksi
saat 180 euron
bonuksen mönkijöistä ja 300
euron bonuksen SSV-ajoneuvoista.
Bonusta haetaan kolmen
kuukauden
kuluessa ensirekisteröintipäivästä MTK
Hankintojen
kautta. Ra-

hana maksettavan bonuksen maksaa
maahantuoja.

Alennusta
polttonesteistä
ja -öljystä
Tilaamalla S-Business-kortin saat
polttonesteistä
alennusta 5 senttiä/litra. Alennus
polttoöljystä on
3,5 senttiä/litra.
Ostot eivät kerrytä
S-ryhmän Bonusta.
S-Business-kortin
saaminen edellyttää
aktiivista Y-tunnusta
ja S-Business Oy:n
hyväksyttyä luottopäätöstä.
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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.

