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TERVEISET

Nyt on tekemisen
meininki
järjestötyössä

M

TK:n jäsenenä et ole voinut välttyä törmäämästä
sanaan ”järjestöuudistus”. Ison järjestön isot uudistukset ottavat aina aikansa. Linjaukset on nyt tehty,
ja tämä vuosi on toimeenpanon aikaa. Ensi vuonna
teemme monia asioita eri tavalla.
Yhdistyksissä on aika päivittää säännöt uuden mallin mukaisiksi. Haluamme, että jäsenmaksut kerätään tasa-arvoisesti koko
maassa. Haluamme myös, että yhdistyksillä on varaa ja mahdollisuus kehittää toimintaansa omista tarpeistaan käsin. Sen vuoksi
Keskusliiton ja liittojen rahoitus kerätään jatkossa yhtenäisellä
edunvalvontamaksulla. Yhdistysten oma jäsenmaksu jää takuuvarmasti omaan paikalliseen toimintaan.

MTK TAHTOO ELÄÄ vahvemmin erilaisten jäsentensä arjessa.
Tiedon kulkua molempiin suuntiin kehitetään. Mittavat investoinnit uusiin tietojärjestelmiin ja jäsenpalvelualusta Oivaan tukevat tavoitetta. Muistamme silti jatkossakin, että kaiken takana
on ihminen. Edunvalvonta on palvelujen tuottamista ihmiseltä
ihmiselle.
Jäsenetumme tulevat kokemaan vallankumouksen uuden MTK
Hankinnat -yhtiön kautta. Tästä lisää lehden pääjutussa sivulla
14. Tavoitteenamme on tarjota palvelua, joka vastaa nykyajan
maa- ja metsätalousyrittäjän ammatillisiin tarpeisiin.
Jäsenhankinnan tehostaminen on kuluvan vuoden painopisteitä. Jäsenyys ei ole enää itsestäänselvyys, eikä se välttämättä periydy. Ilman järjestöämme Suomessa ei olisi mitään edellytystä
kannattavaan maa- ja metsätalouteen. Omaisuudensuoja olisi
menetetty. Näiden asioiden eteen on tehtävä työtä joka päivä. Tämä viesti on varmaan haalistunut matkan varrella. Nyt
sitä on aika teroittaa.
KAIKEN KRUUNUNA OLEMME käynnistäneet kehittämisohjelmat sekä metsänhoitoyhdistyksille että
maatalousyrittäjien edunvalvonnalle. Metsäpuolella
painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä.
Uudet työkalut ja entistä yhtenäisempi tapa toimia
ovat välttämättömiä, jotta palvelu pysyy mukana
asiakaskunnan uudistumisessa ja metsäalan digitalisoitumisessa.
Tuottajaliitoissa on vahvaa osaamista ja iso
rooli maakuntien kehittämistyössä. Yhdistysten arvokas työ perustuu talkootyöhön, ja
siihen MTK haluaa antaa kaiken tukensa.
Ei muuta kuin täysillä eteenpäin!

Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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Klaus Hartikainen,
päätoimittaja
Lähetä palautetta!
mainio@mtk.fi
Twitter: @KLAUHAR
Seuraava Mainio
ilmestyy 25.6.2020

Vihreän kehityksen
ohjelma haastaa
ELINKEINOJAMME KOSKEVAT TÄRKEIMMÄT

päätökset tehdään Brysselissä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal) mennään nyt vahvasti ilmasto ja ympäristö edellä. Ohjelman esitysluonnokset viestivät siitä, että MTK:n edunvalvonta ei ainakaan helpotu.
MTK satsaa vahvasti kansainväliseen edunvalvontaan.
Olemme kokoamme suurempi toimija aktiivisuudellamme ja asiantuntemuksellamme. Olemme EU-maataloustuottajajärjestöjen edelläkävijöitä ilmasto-ohjelmallamme ja tuoreella biodiversiteettiohjelmallamme.
Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat
tärkeitä asioita, ja ne huolestuttavat syystäkin. Asiat pitää
kuitenkin suhteuttaa, sillä kasvua, hyvinvointia ja työllisyyttä tarvitaan. Biotalous tarjoaa niitä niin Suomessa
kuin EU:ssa. Ilmasto- ja ympäristöasiat tuovat viestintäämme omat haasteensa, sillä aiheiden käsittely
mediassa on usein valitettavan mustavalkoista.
YK:n Maailman ilmatieteen järjestön (WMO)
pääsihteeri Petteri Taalas on sitä mieltä, että
Suomen ilmastokeskustelussa painottuvat väärät asiat. Fossiilisen energian sijasta puhutaan
lihasta ja metsistä. Suomi on edelläkävijä
puhtaan ja turvallisen ruuan, ruokaturvan, kestävän maatalouden ja
ilmastonmuutoksen hillinnän
edistäjänä. Me pyrimme jatkossa entistä enemmän laittamaan
asioita mittasuhteisiin ja viestimään tarjoamistamme ratkaisuista ja mahdollisuuksista.
Meidän on osoitettava
ja todennettava vastuullisuutemme käytännön
esimerkein ja tulevaisuuteen
suuntautuvin toimin pitäen
samalla tiukasti elinkeinojemme puolta. Myös uusiin
mahdollisuuksiin on
syytä tarttua.

Auni Vääräniemi
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MTK- ja mhy-jäsenten valtakunnalliset edut ovat uudistuneet.
Jäsenyydestä on nyt entistä enemmän rahanarvoista hyötyä.
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MISSÄ ON PIHVI?
MTK nostaa vastuullisen suomalaisen naudanlihantuotannon
esille Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

E

nglanninkielinen kampanja tuo esille suomalaisen
tuotannon edut kestävän
kehityksen ja erityisesti vesistressin näkökulmasta.
Mainonta lentoaseman kakkosterminaalin tapaamispisteellä alkoi
9. tammikuuta ja jatkuu puoli vuotta.
Kampanja voi tavoittaa enimmillään 6–7
miljoonaa lentokentällä vierailijaa. Mainonnan on suunnitellut mainostoimisto
Kari Eklund DM.
Suomalaisen naudan vesijalanjälki on
maailman mittakaavassa pieni ja kestä-

vän kehityksen mukainen. Vedenkäyttöä
ajatellen Suomessa tuotetun naudanlihan valitseminen on askel oikeaan
suuntaan, sillä vettä paljon vaativa ruuantuotanto, kuten naudanlihantuotanto, kannattaa keskittää sinne, missä on
paljon vettä.  
Vaikka naudanlihantuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä, tuotantotavat ja olosuhteet poikkeavat toisistaan eri puolilla maailmaa.
Meillä Suomessa on useita vahvuuksia
naudanlihan ja muiden kotieläintuotteiden tuotannossa. MTK uskoo, että

MTK:n naudanlihakampanja tavoittaa
Helsinki-Vantaan lentokentällä miljoonia
silmäpareja.
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Suomella on hyvät edellytykset viedä ja
brändätä suomalaista kestävää naudanlihaa maailmalle tulevaisuudessa. Päästöjen vähentämiseksi ja nurmien hiilensidonnan tehostamiseksi on tiloillamme
tehty ja tullaan tekemään paljon töitä.
Tänä vuonna MTK viestii aktiivisesti
sekä kotieläintuotannon että kasvinviljelyn vastuullisuudesta.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN
KUVA KEDM
LISÄTIETOJA

www.mtk.fi/pihvi
Keskustele aiheesta:
#missäonpihvi ja #wheresthebeef

Voittoisa
KaikkiKyytiin
MTK:N VETÄMÄ KAIKKIKYYTIIN -YHTEISTYÖTIIMI voitti Kuntaliiton järjestämän

valtakunnallisen Klash-haastekilpailun kuljetushaasteen. Tiimiin kuuluvat MTK, Kyyti Group, Coreorient, Sitowise sekä Vähikkälän kylä. Yhteistyötiimi esitti kilpailun tuomaristolle ratkaisun
maaseudun kuljetusten uudistamiseksi.
– Klash-kilpailun voittajatiimi tarjoaa kunnille
ainutlaatuisen ratkaisun ja valmiuden järjestää
minkä tahansa Suomen kunnan kuljetukset
aivan uudella tavalla. Kuntien maksamat
henkilökuljetukset tarjoavat kestävän pohjan,
johon voidaan lisäksi yhdistää kimppakyydit ja
tavarakuljetukset, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja
Marko Mäki-Hakola.
Palkinnoksi KaikkiKyytiin tiimi saa neuvotella
Kuntaliiton kanssa hankintasopimuksesta, jolla
kilpailun voittanut ratkaisu viedään käytäntöön.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
KUVA MARKO PEKKANEN

Klash-kilpailun palkinnon pokkasivat vas. Marko Mäki-Hakola (MTK), Harri Paloheimo
(Coreorient), Timo Lönnberg (Kyyti Group) ja Suvi Pesonen (Vähikkälän kylä).

Maatilabingoa messuilla
Kestävä ruuantuotanto ja ruokaketju kiinnostavat pääkaupunkiseudun kouluja.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin tammikuun lopussa opetusalan valtakunnallinen
ammattitapahtuma, Educa-messut. MTK markkinoi opettajille mahdollisuutta kutsua kouluille
maatilaoppaita pitämään oppitunteja maataloudesta. Messuilla opettajat pelasivat innokkaasti
maatilabingoa ja tutustuivat nautatilan arkeen
virtuaalilaseilla.
MTK:n toiminnallisella osastolla oli innokas
tunnelma. Runsaat 700 opettajaa pysähtyi pelaamaan maataloudesta kertovaa oppimispeliä,
maatilabingoa. Vastuullisesta ruuantuotannosta
ja maatalouden perusasioista etsittiin aktiivisesti
tietoa. Opettajat olivat tyytyväisiä mahdollisuuteen kutsua MTK:n koulutettuja maatilaoppaita
pitämään oppitunteja kiinnostavista aiheista.
Uutta, VR-laseille tuotettua Sulkavan lihanautatilan arkea kuvaavaa videota innostui
katsomaan 80 messuvierasta. Kaksi minuuttia
kestävä, virtuaalitekniikalla kuvattu video oli
kiinnostavaa katseltavaa.
MTK:n koulutussuunnittelija Sakari Alasuutari
kertoi messuvieraiden yllättyneen siitä, kuinka
aidolta oli navetan elämä näyttänyt VR-lasien
läpi nähtynä. Vain haju puuttui. Messuvieraat pi-

Virtuaalilasit toivat Educan messuvieraille
aidon tuntuisen navettaelämyksen.
tivät äärimmäisen tärkeänä, että tuotantoeläinten totuudenmukaisia olosuhteita tuodaan näin
esiin. Jatkossa onkin tarkoitus tuottaa vastaavia
videoita muista tuotantoeläimistä.

Messujen jälkeen opettajat ovat innokkaasti
kutsuneet maatilaoppaita kouluilleen. Kutsuja
saadaan laajasti esikoulusta yhdeksänteen
luokkaan saakka. Eniten toivotaan oppitunteja
maanviljelystä ja ruokaketjusta. Yhä enemmän
on toivottu oppitunteja vastuullisesta ruuantuotannosta ja yrittämisestä maaseudulla.
Innokkaita maatilaoppaita kaivataan kertomaan omasta työstään koululaisille
MTK:n koulutus on valmentanut yhteistyössä
MTK-liittojen kanssa 220 maatilaopasta. Heidät
on valmennettu kertomaan maa- ja metsätaloudesta eri ikäisille koululaisille kiinnostavasti ja
vuorovaikutteisesti. Maatilaoppaille on laadittu
valmiita opetusaineistoja, visoja ja videoita,
joiden käyttöä harjoitellaan valmennuksissa.
Uusia innokkaita tarvitaan jatkuvasti lisää. Vierailupyyntöjä saadaan kouluilta monta kertaa
viikossa.
TEKSTI ANNA-LIISA KNUUTI
KUVA SAKARI ALASUUTARI
LISÄTIETOJA JA AINEISTOJA

https://www.mtk.fi/maatilaoppaat
Maatilaoppaan voi kutsua koululle:
https://www.lyyti.in/maatilaopas
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Tilaa metsuri
taimikkoosi

Nyt kannattaa tilata taimikonhoito
omasta metsänhoitoyhdistyksestä.
TAIMIKONHOITO ON AINA kannattava
sijoitus tulevaisuuteen, sillä hoidetut taimikot
lisäävät tulevia puukauppatuloja. Vaikka raivaussahatyö onkin mitä parasta kuntoliikuntaa,
tarvittaessa taimikonhoitotyölle löytyy tekijä
metsänhoitoyhdistyksestä.
Metsänhoitoyhdistykset kannustavat taimikonhoitoon kampanjalla koko kevään ajan.
Tilaamalla taimikonhoidon metsänhoitoyhdistykseltä 31.5. mennessä osallistut kylpyläloman
arvontaan. Yhteensä arvotaan 10 kpl yhden vuorokauden kylpylälomia kahdelle (arvo 138 e).

Viisi syytä tilata taimikonhoito:
1. Ajallaan tehty taimikonhoito lisää puukauppatuloja jo ensiharvennuksesta alkaen
jopa 40 prosenttia. Esimerkiksi 5 000 euron

Jos omat voimat tai aika eivät riitä taimikonhoitoon, apua saa metsänhoitoyhdistyksestä.
puukaupasta saatkin taimikonhoidon ansiosta
7 000 euroa.
2. Taimikonhoito nopeuttaa puuston kasvua.
Kasvava metsä sitoo hiiltä parhaiten.
3. Taimikonhoidolla edistät metsäsi terveyttä,
mikä on paras keino ehkäistä tuhoja.
4. Metsänhoitoyhdistyksen ammattitaitoiset
metsurit tekevät taimikonhoidon laadukkaasti.

Heillä on silmää sille, että parhaat taimet jäävät
kasvamaan nuoreksi metsäksi.
5. Hoidettu metsä on ilo silmälle ja tarjoaa
myös hyvät olosuhteet virkistymiseen ja retkeilyyn.
KUVA ALEKSI MUSTONEN
LISÄTIETOJA

mhy.fi/taimikonhoito

Maaseudun näkökulmaa
SusiLife-hankkeeseen
KUUSIVUOTISTA SUSILIFE-HANKETTA
KOORDINOI Luonnonvarakeskus. MTK ra-

Metsien Suomi
TÄNÄ KEVÄÄNÄ METSÄT näkyvät mediassa. Asialla on koko metsäsektori yhteisellä
Metsien Suomi -kampanjallaan. Haluamme
päivittää mielikuvaa siitä, mitä moderni metsän hyödyntäminen on.
Muistutamme metsien ja erityisesti niiden
käytön tärkeydestä monin tavoin: tv-mainoksin, ulkomainoksin, somessa ja muun muassa
laittamalla kaikelle kansalle jakoon puun siemeniä sisältäviä siemenkiekkoja.
Kampanjan verkkosivustolla tarjotaan tietoa
kampanjasta ja siinä esille nostetuista viesteistä. Sivustolle kerätään lisäksi kampanjaan
liittyvää materiaalia jaettavaksi vaikkapa somekanavissa.

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI
LISÄTIETOJA

www.metsiensuomi.fi

6

hoittaa hankkeessa kotieläinten suojaamista
ja vahinkojen ehkäisyä koskevia toimenpiteitä
pienellä rahoitusosuudella. Hankkeen muita
toteuttajia ovat Suomen Riistakeskus, Itä-Suomen poliisi, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Hankkeen kokonaisbudjetti
on 5,5 miljoonaa euroa.
MTK:ssa katsottiin välttämättömäksi tuoda
mittavan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen maaseudulla asuvien ihmisten ja
yrittäjien näkökulma. Tämä oli käytännössä
mahdollista vain osallistumalla hankkeeseen
joko toimijana tai rahoittajan.
Jäsentemme kannalta tärkeimpiin hankkeen tavoitteisiin kuuluvat susien aiheuttamien haittojen vähentäminen, vahinkojen
ennakkosuojauksen kehittäminen sekä käytännön tuen saaminen akuutteihin susitilanteisiin. Laajaan hankekokonaisuuteen kuuluu
myös muita toimenpidekokonaisuuksia.
Hankkeelle palkataan yhteensä kolme
toimihenkilöä, jotka ovat yrittäjien käytettä-
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vissä, kun suunnitellaan ennakkosuojausta
susivahinkojen uhatessa ja myös silloin, kun
susihyökkäys on tapahtunut ja selvitellään
juuri tapahtunutta kotieläimiin kohdistunutta
vahinkoa. Näiden henkilöiden työpanosta ja
asiantuntemusta kannattaa hyödyntää kaikissa käytännön toimintaan liittyvissä susikysymyksissä.
Suomen riistakeskuksessa hankkeelle palkatut suunnittelijat ovat Jaakko Alalantela ja
Pekka Uuksulainen (yhteystiedot alla). Kolmannen henkilön rekrytointi on käynnissä.
MTK:n linjausten mukaisesti susikonfliktien
hallinnan keinovalikoimaan tulee jatkossa
kuulua myös kannanhoidollinen metsästys.
SusiLife-hanke edesauttaa osaltaan mahdollisuuksia aloittaa suden metsästys Suomessa.
TEKSTI MTK:N KENTTÄJOHTAJA TIMO LESKINEN
LISÄTIETOJA

Jaakko Alalantela, Seinäjoki,
puhelin 029 431 2278,
jaakko.alalantela@riista.fi
Pekka Uuksulainen, Joensuu,
puhelin 029 431 2294,
pekka.uuksulainen@riista.fi.

MITÄ KUULUU?

TEKSTI JA KUVA HENRIETTA DAHLMAN

– Hevonen heijastaa sitä,
miten itse käyttäydyt ja
toimit, sanoo Helena Halinen ympärillään Lindeman Foss eli Linde (vas.) ja
Stål Sjur eli Kalle.

Maaseutuyrittäjä Helena Halinen

Uutta potkua hevosalalle

M

TK:n hevosverkoston puheenjohtajan
Helena Halisen kotona Janakkalassa
on käynyt paikallisen Kiipulan ammattiopiston oppilaita tutustumassa hevostoimintaan, ja lisäksi hän on itse ehtinyt
käydä hevosmatkailuun liittyvässä tilaisuudessa, vaikka ollaan vasta aamupäivässä.
On selvää, että kyseessä on toiminnan nainen.
– Minulla on ratkaisukeskeinen ajatusmaailma ja työote, jota pyrin tuomaan esiin myös hevosverkoston toiminnassa, Halinen sanoo.
Kiinnostus alaa kohtaan ja halu vaikuttaa sai Halisen
lähtemään puheenjohtajaehdokkaaksi, kun MTK:n hevosverkosto perustettiin vuoden 2019 lopulla. Tarkoituksena
on laatia toimintasuunnitelma sekä lyhyelle tähtäimelle
että pidemmälle. Alalla toimii sankka joukko yrittäjiä, ja
verkoston tehtävänä on edunvalvonnan kehittäminen,
alan yhtenäistäminen ja näkyvyyden lisääminen.
– Olisi hienoa, jos vuoden päästä ihmiset tietäisivät,

mikä hevosverkosto on ja mitä me teemme alan eteen.
Halinen on koulutukseltaan agrologi sekä fysio- ja ratsastusterapeutti. Perheeseen kuuluvat mies, kolme lasta sekä
Viki-kissa. Tallissa on kuusi hevosta, joista kaksi on ratsastusterapiakäytössä. Helena harrastaa raviurheilua ja opiskelee parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
Vaikka hevosverkoston työ on vasta alkumetreillä, on
kiinnostus ollut valtavaa siitä lähtien, kun hänen nimityksestään kerrottiin.
– On hyvä, että ihmiset ovat olleet yhteydessä, sillä nyt
on mahdollisuus vaikuttaa. Kehotan kaikkia alasta kiinnostuneita osallistumaan keskusteluun.
Helena Halinen toivoo kaikilta tuotantosuunnilta rakentavaa ja avointa keskustelua. Kartoittamalla yhteisiä
kompastuskiviä voidaan ajaa asioita eteenpäin paljon
järkevämmin. – Voisimme ottaa hevosista mallia, kun on
kyse toisten kunnioittamisesta.
– Kuten edesmennyt isäni sanoi: sie voit olla mitä mieltä vaan, kunhan ossaat perustella.
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TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN KUVAT JUHA ROININEN JA JOEL HÄKÄMIES

Keskustan Elsi Katainen aloitti
Euroopan parlamentin jäsenenä
maaliskuussa 2018. Hän toimii
parlamentin maatalousvaliokunnan pääneuvottelijana.
– Näen uuden CAP:n valmistelun haastavana. Myös budjetin
rakentaminen on vaikeaa.
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AJAN TASALLA
BRYSSELISSÄ
Merkittävimmät maa- ja metsätalouteen
vaikuttavat päätökset tehdään Brysselissä.
Siellä on oltava koko ajan iholla.

M

TK oli kaukaa viisas
perustaessaan haarakonttorin Brysseliin jo
ennen EU-kansanäänestystä. Politiikan
asialista on kuitenkin
niistä ajoista muuttunut. Siinä, missä
edellinen komissio meni vielä talous ja
kilpailukyky edellä, nykyään mennään
ympäristö ja ilmasto edellä.
Uuden EU-komission strategian ydin
on Euroopan vihreän
kehityksen ohjelma,
Green Deal. Myös
maatalousuudistusta
valmistellaan entistä
enemmän ympäristöja ilmastonäkökulmasta.
MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteinen Brysselin-toimisto varmistaa sen, että jäsentemme ääni kuuluu
EU-päätöksenteossa. Myös MTK:n johto
ja asiantuntijat käyvät tiiviiseen tahtiin
Brysselissä evästämässä eurooppalaisia
päättäjiä meille tärkeistä asioista.

”

MTK:n Brysselin-toimiston
johtajana syksyllä 2018
aloittanut Hanna Leiponen-Syyrakki on työskennellyt aiemmin MTK:n
kotieläinasiamiehenä sekä
turkistuottajien EU-kattojärjestön palveluksessa.

vaikuttaminen ovat nyt MTK:n Brysselin edunvalvonnan keskiössä. Tämän
kevään aikana EU-komissio tuo keskusteluihin myös ilmastolakiesityksen,
kiertotalouden kehittämisohjelman sekä
strategian luonnon monimuotoisuuden
parantamiseksi.
Toukokuussa saadaan pureskeltavaksi
Pellolta pöytään -strategia, jolla vahvistetaan ruokaketjun kestävyyttä. EU:n
vuoden 2030 ilmastotavoitteita puidaan
ensi kesästä alkaen,
ja myös EU:n metsästrategia uudistetaan.
Tärkeitä vaikuttamiskanavia ovat
maatalouden ja
osuustoiminnan
EU-kattojärjestö
Copa-Cogeca sekä
metsänomistajien
järjestö CEPF. MTK satsaa kuitenkin
paljon suoraan vaikuttamiseen, jotta
omat erityistarpeemme tulevat otetuksi
huomioon.
Syksyllä aloittanut uusi komissio ja
parlamentti tuovat omat metkunsa lobbaustyöhön.
– Määräenemmistö mepeistä on
uusia, ja EU-parlamentin poliittiset
voimasuhteet ovat muuttuneet. Toi-

EU-parlamentin
poliittiset voimasuhteet ovat 		
muuttuneet.

Paljon pureskeltavaa
Haasteita Brysselissä on riittämiin. EU:n
rahoituskehykseen ja maatalouspolitiikkauudistukseen ja metsästrategiaan

”
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HYVÄ ME

MTK:n Brysselin-toimiston vahvat naiset: vasemmalta kotieläinasiamies Tarja Bäckman, assistentti Maarit Holma, Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Maria Pohjala, harjoittelija Emilia Biskop sekä toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki.

saalta maatalousvaliokunnassa on
paljon viljelijöitä, ja suomalaisilla hyvä
edustus siellä ja myös meille tärkeässä
ympäristövaliokunnassa, sanoo MTK:n
Brysselin-toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki.

Yhteydenpito tiivistä
MTK on EU-edunvalvonnassaan tiiviissä
yhteydessä EU-komission ja parlamentin päättäjiin sekä Suomen hallituksen
edustajiin. Brysselissä MTK:ta arvostetaan, ja edustajillamme on pääsy tärkeiden poliittisten päättäjien ja valmistelevien virkamiesten puheille.
Viesti täytyy kuitenkin tarjoilla oikealla tavalla.

”

Ongelmiin 		
pitää tarjota 		
ratkaisuja.”

– Lobbarin pitää olla oikeassa paikassa
oikeaan aikaan. Ongelmiin pitää tarjota
ratkaisuja. Vaikuttamisessa auttaa myös
luottamuksellinen suhde, Leiponen-Syyrakki kertoo.
EU-asetusten, direktiivien ja päätösten valmistelun alussa vaikuttaminen
kohdistuu komissioon, myöhemmin
EU-parlamenttiin sekä neuvostoon
Suomen hallituksen kautta. Tärkeimmät päätökset tehdään näiden kolmen
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EU-instituution niin sanotuissa trilogineuvotteluissa. Asioiden täytäntöönpanon valmistelussa vaikuttaminen kohdistuu komissioon.
Uusi komissio ja parlamentti tuovat
maatalouspolitiikkaan oman kädenjälkensä ja vihreän arkkitehtuurinsa. Britit
jättävät myös aukon EU:n budjettiin.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila
toivoo, että CAP-uudistus etenisi rivakasti.
– Haluamme, että isosta kansallisesta
joustavuudesta pidetään kiinni. Keskeisintä on se, että maataloudelle ei voi
asettaa uusia kustannuksia aiheuttavia
velvoitteita ilman vastaavaa lisärahoitusta.

”Meppi voi vaikuttaa päätöksiin”
Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen on yksi keskeisistä suomalaisvaikuttajista Brysselissä.
ELSI KATAINEN (KESK.) on toisen kauden
meppi ja keskeinen suomalaisvaikuttaja Brysselissä. Hänen poliittinen uransa lähti liikkeelle
vuoden 2001 kuntavaaleista. Kansanedustajana hän toimi 11 vuotta.
Kataiselle politiikka on kokonaisvaltainen
elämäntapa. Hän haluaa tietää asioista ja olla
mukana vaikuttamassa niihin. Maailmanparantajan vikaakin hänessä on.
Elsi Katainen vaikuttaa Euroopan parlamentissa maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Lisäksi hän toimii Venäjä-valtuuskunnan
varapuheenjohtajana sekä Kanada-valtuuskunnan varajäsenenä.
Maatalousvaliokunnan jäseneksi pääsy oli
hänelle tärkeä tavoite, joka myös toteutui.
– Esitin omat toiveeni, ja Renew Europen
puolueryhmä tuki valintaa. Lisäksi valintaani
vaikuttivat jäsenmaa ja edellisen kauden teot,
Katainen kertoo.
Muutos Kataisen puolueryhmässä on iso, sillä yli 70 prosenttia mepeistä on uusia. Ryhmän
uusi ohjelma on kuitenkin aiempaa maatalousmyönteisempi.
– Politiikanteko ei ole enää niin suoraviivaista kuin aiemmin, sillä demarit ja EPP eivät enää
saa yksinkertaista enemmistöä aikaan, hän
kertoo.

Vastuuta ja vaikutusvaltaa
Elsi Kataisella on selkeä kuva mepin vaikutusmahdollisuuksista. Keskeinen asia europarlamentaarikon työssä on se, minkälaisia parlamentin kantoihin vaikuttavia raportteja hän
saa valmisteluun. Vastuuta ja vaikutusvaltaa
saa olemalla ryhmässään aktiivinen ja tasapuolinen ja hoitamalla asiansa hyvin.
Katainen toimii parhaillaan parlamentin
maatalousvaliokunnan pääneuvottelijana
CAP-siirtymäkauden asetuksia valmisteltaessa.
Kataisen tekemään pohjaraporttiin on mahdollista tehdä muutosesityksiä ennen huhtikuun
äänestystä maatalousvaliokunnassa. Myöhemmin ovat vuorossa trilogineuvottelut komission
ja neuvoston kanssa, joissa raportoija edustaa
koko EU-parlamenttia.
– Raportoijan työ pitää sisällään neuvotteluja muiden puolueryhmien edustajien kanssa
ja raportin jatkokäsittelyä muun muassa
maatalousvaliokunnassa. Tammikuussa pidin
siirtymäkauden asetuksesta myös erillisen sidosryhmätapaamisen.

Agrologi, opettaja ja maaseutuyrittäjä Elsi Kataisen kotitilalla Pielavedellä tehtiin
hiljattain sukupolvenvaihdos.
Asioiden valmistelussa Katainen kuulee
erilaisia sidosryhmiä. Hänen mukaansa suomalainen edunvalvonta on hyvää, ja MTK:hon
Kataisella on kiinteät yhteydet.
– Taustatietoa saa sekä pyytämällä että
pyytämättä. Kanssakäyminen on luontevaa,
vilkasta ja antoisaa, hän sanoo.
Hyvät yhteydet Brysselistä Suomeen ovat
myös tärkeitä. Epäterveiden kauppatapojen
UTP-direktiivin valmistelussa, jossa Katainen
toimi myös ryhmänsä neuvottelijana, saatiin
samaan aikaan Suomessa aikaan elintarvikemarkkinalaki, ja siinä auttoi hyvä yhteistyö
ministeri Jari Lepän kanssa.
– On myös tärkeää, että perehdytämme vaikuttajakollegoita Suomen asioihin. Itse tutustutin muun muassa vihreää saksalaismeppiä
Martin Häuslingia Suomen metsätalouteen
valiokunnan virallisella vierailulla huhtikuussa
2018.

Paljon haasteita edessä
Ilmastopolitiikka tulee vaikuttamaan kaikkeen
ja tulee mylläämään lainsäädäntöä joka sektorilla. Kataista huolettaa erityisesti se, että
biotalous ja luonnonvarojen ja erityisesti metsien kestävä talouskäyttö oli ohitettu Euroopan
vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal).

Elsi Katainen näkee myös uuden CAP:n valmistelutilanteen haastavana. Budjetin rakentaminen tulee olemaan todella vaikeaa. Painetta
on leikata maataloudesta.
Kataisen mukaan siirtymäkaudella tulee jatkaa
nykyisen CAP:in säännöillä. Näin turvataan viljelijöiden työn jatkuvuus ja investointivarmuus.
Uusi CAP, jota myös parhaillaan neuvotellaan, alkaisi joko vuonna 2022 tai 2023. Kataisen mukaan juuri CAP-uudistuksen neuvotteluissa muutokset sääntöihin ovat vielä mahdollisia. Hän sanoo, että Suomessa on edistetty
paljon ympäristö- ja eläinsuojelutyötä, joka on
esimerkkinä muille maille. Rahoitus pitäisi kuitenkin suhteuttaa jo tehtyihin toimiin, ja työtä
pitää tehdä muun muassa aktiiviviljelijöiden
määrittelemiseksi. Kataisella on myös iso huoli
nuorten viljelijöiden saamisessa alalle.
Maaseudun elinkeinoihin vaikuttavassa
ilmastopolitiikassa Elsi Kataisen pelkona on se,
että oikeat, vaikuttavat toimet jäävät kaiken
kohkaamisen alle.
– Olen huolissani siitä, pystyykö esimerkiksi
hiilensidontaan liittyvä tutkimus vastaamaan
ilmasto- ja ympäristöpolitiikan vaatimuksiin.
Siihen pitäisi panostaa lisää ja myös uusien
viljelykasvien käyttöä pitäisi tutkia, Katainen
sanoo.
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KUKKARO

TAIMIKOSSA
KUHISEE
Pahimmat myyrätuhot tapahtuvat
talvisaikaan myyräkannan
ollessa huipussaan.
Miten tuhoja voi torjua?
TEKSTI JA KUVAT ANNE RAUHAMÄKI

Ranganvaihto
männyssä edellisen
myyrähuipun jäljiltä.
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Heikki Henttonen

Erkki Oksanen/Luke

Peltomyyrä viihtyy kaikkialla, missä on
tiheää heinä- ja ruohokasvillisuutta.

Metsämyyrä syö talvella havupuiden
taimien latvasilmuja.

L

uonnonvarakeskus seuraa vuosittain myyrien kannanvaihtelua
ja tiedottaa myyrätuhoriskistä.
Kuluvalle talvelle ennustettiin
suurta myyrätuhoriskiä eteläiseen ja varsinkin itäiseen Suomeen.
– Meillä on ympäri Suomea seurantapaikkoja, joissa myyriä pyydetään keväisin ja syksyisin. Saamme myös tietoa esimerkiksi pöllötutkijoilta, jotka seuraavat
oman tutkimusalueensa myyräkantoja.
Näin meillä on ajankohtainen arvio myyräkantojen kehityksestä ja voimme antaa
ennusteen tulevan vuoden tilanteesta,
kertoo Luken metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen.
Tämän vuosituhannen alussa oli pahoja myyrävuosia ja suuria tuhoja. – Erityisesti vuosina 2008–09
lienee ollut voimakkain myyrähuippu
maan eteläosassa yli
60 vuoteen, kertoo
Henttonen.
Viime vuosikymmenellä vaihtelut ovat
olleet heikompia, eikä
vastaavia laaja-alaisia tuhovuosia ole onneksi ollut.
– Vaikka myyrähuippua ei omien metsien alueella juuri nyt olisikaan, myyrätuhoja voi syntyä tulevien kannanvaihteluiden myötä, joten tilannetta on hyvä
seurata omassa taimikossa, muistuttaa
tutkija Jukka Niemimaa Lukesta.

”

Voiko tuhoja ehkäistä?
Myyrätuhoja voi ehkäistä pyytämällä
myyriä loukuilla, asettamalla runkosuojia
sekä polkemalla lunta taimien ympärillä.
– Hakkuun ja istuttamisen voi yrittää
ajoittaa myyrävaihtelun mukaan. Taimilla, jotka on istutettu huipputalven
jälkeen keväällä myyräkannan juuri romahdettua, on enemmän aikaa kasvaa
karkuun, Henttonen sanoo.
Laikkumätästys voi olla hyödyksi, koska mitä vähemmän taimen tyvellä on
lunta, sen vähemmän paikka myyrää
kiinnostaa. Keväällä istutetut taimet ovat
kestävämpiä peltomyyriä vastaan kuin
syystaimet.
Pöllöt eivät estä myyrätuhoja, koska
niiden tehokkain pyyntikausi on kevättalvella, jolloin tuhot
ovat yleensä jo tapahtuneet. Varpuspöllö,
joka kerää varastoja
loppusyksyllä pakkasten tulleen, saattaa
olla poikkeus.
– Jos innostusta riittää, pelto- ja
metsämyyriä voi pyydystää tavallisilla
hiirenloukuilla. Ainakin aluksi loukut on
hyvä tarkastaa jopa päivittäin, jolloin saa
muodostettua kuvan myyrätilanteesta,
Jukka Niemimaa vinkkaa.
– Pellonmetsityksissä peltomyyrät tuhoavat koivuntaimia erityisesti kesällä,
varsinkin jos heinäntorjuntaa ei ole tehty
kunnolla. Koivuntaimia tai jaloja lehtipuita ei kannata istuttaa pelloille ilman
taimisuojia, kertoo Henttonen.

Metsämyyrän syömä kärkisilmu.

Paksun lumen 		
alla myyrät
voivat hyvin.

Pelto- ja metsämyyrät
Peltomyyrä on heinänsyöjä, ja se esiintyy
erityisesti heinäisillä hakkuuaukeilla,
missä se kaluaa nuoria taimia maan pinnalta lumirajaan. Ympärikaluttu taimi
kuolee. Pakettipeltojen metsityksessä peltomyyrien aiheuttamat tuhot ovat suuri
riski.
– Heinäntorjunta on olennaista, sillä
peltomyyrät tarvitsevat heinikkoa, Henttonen muistuttaa.
Metsämyyrä syö havupuiden taimien
latvasilmut, mikä aiheuttaa kasvuhäiriöitä. Metsämyyrä on hyvä kiipeilemään, ja
se voi kavuta nuorissa kuusissa ja männyissä usean metrin korkeuteen.
Varsinkin männyllä latvasilmujen tuho aiheuttaa aina ranganvaihdon. Uusi
pääranka muodostuu ylimmästä ehjästä
sivuoksasta. Vaikka ranganvaihto puun
kasvaessa jäisi näkymättömiin, niin mahdollisen tyvitukin sahauksessa aikojen
päästä mutka kyllä näkyy.

”

Sade täyttää myyränkolot
Eteläisessä Suomessa ei tänä talvena
päästy juuri lumipeitteellä juhlimaan.
Onko vähäluminen tai kokonaan lumeton talvi myyrille haitallinen vai hyödyllinen?
– Lumella, lumen puutteella ja lumen
laadulla on vaikutusta, kertoo Henttonen.
Paksun, kuohkean puuterilumikinoksen alla myyrät voivat hyvin. Pahimpia
myyrille ovat Henttosen mukaan sellaiset
talvet, jolloin lumi, vesisade ja jäätymisvaiheet vuorottelevat.
– Kun lumi sulaa ja myyränkolot täyttyvät vedellä ja sitten jäätyvät, joutuvat
myyrät mieron tielle. Täysin lumettomana talvena myyrien ravinnonsaanti taas
voi olla helpompaa, mutta toisaalta petoriski voi kasvaa.

Heinän seassa pienet taimet ovat helppo
saalis myyrille.

VAKUUTUKSET
KUNTOON
Myyrien aiheuttamat vahingot
ylittävät aika ajoin hirvieläinten
aiheuttamat tuhot. Talvella 2008–
09 myyrät tuhosivat täydellisesti
yli 20 000 hehtaaria nuorta taimikkoa Etelä-Suomessa. Taloudelliset vahingot ylittivät tuolloin
20 miljoonaa euroa.
Myyrien aiheuttamista tuhoista ei voi hakea korvausta Metsäkeskuksen kautta kuten hirvituhoista. Siksi laaja metsävakuutus
on ainoa taloudellinen turva
myyrätuhojen varalta. Perustason tai suppea metsävakuutus
ei korvaa myyrätuhoja. Vakuutus
täytyy myös ottaa ajoissa, ennen
talvea.
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TÄTÄ PÄIVÄÄ

TEKSTI MERJA ELOMAA KUVAT TUOMO KESÄLÄINEN JA MTK:N YHTEISTYÖKUMPPANIT

LISÄÄ ETUJA JÄSENILLE
MTK- ja mhy-jäsenten valtakunnalliset edut ovat uudistuneet.
Katso tästä uudet ja vanhat edut ja muista myös päivittää jäsentietosi.

M

TK:n järjestöuudistus
etenee. Tänä vuonna
yhdistämme maataloustuottaja- ja metsänhoitoyhdistysten
jäsenrekisterit selkeän
jäsenyyshallinnan, jäsenlaskutuksen
automaation ja oikean jäsentiedon varmistamiseksi.
Järjestöuudistuksessa on kyse paljon
muustakin kuin rekisterin uudistamisesta. Tavoitteena on se, että tunnemme
jäsenemme entistä paremmin ja että
voimme tarjota jäsenillemme entistä parempaa palvelua. Suunnitteilla on uusia
digitaalisia palveluita, kuten koulutuksia uuden Oiva-jäsenpalveluportaalin
kautta.
MTK- ja mhy-jäsenten valtakunnalliset edut ovat uudistuneet. Yhdistimme
maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajä-

sentemme ostovoiman ja neuvottelimme
paremmat jäsenetusopimukset ja edullisemmat hinnat jäsenillemme.
– Haluamme tarjota jäsenetuja, joita
nimenomaan yrittäjäjäsenemme tarvitsevat, kertoo etuja neuvotellut MTK
Hankinnat Oy:n toimitusjohtaja Sanna
Blomberg.
MTK- ja mhy-jäsenenä saat alennuksia
muun muassa henkilö- ja pakettiautoista, rakennustarvikkeista, työkaluista,
koneista ja huonekaluista.
Alennukset vaihtelevat kumppanisopimuksen ja tuotteen mukaan.

Uusia etuja tulossa
Jäsenen kannalta jäsenetujen käyttö säilyy ennallaan. Tuotteen myyjä tarkistaa
henkilön MTK- tai mhy-jäsenyyden etua
myöntäessään. Tämän lehden liitteenä
saat jäsenkorttisi ja jäsenmaksulaskusi.
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Voit myös ladata sähköisen jäsenkortin
verkkosivulta www.mtk.fi/omattiedot.
Kun olet maksanut jäsenmaksusi, ovat
uudet jäsenedut ulottuvillasi.
Useimmissa tapauksissa vaaditaan
Y-tunnus jäsenyyden lisäksi. Autoeduissa
jäsen voi saada alennuksen, bonuksen
tai molemmat. Bonus haetaan erikseen
auton toimituksen jälkeen www.mtkhankinnat.fi-verkkosivuilla olevan linkin
kautta. Bonuksen maksaa kyseisen automerkin maahantuoja.
Jäsenelle ei tule maksuja uusista eduista, vaan edut ovat kokonaan yhteistyökumppanien rahoittamia. MTK-liittojen
alueelliset edut säilyvät ennallaan.
Jäsenetu-uudistus on osa koko MTK:n
järjestöuudistusta.
Aluksi uusia jäsenetuja on kymmenkunta, mutta hyödyntämällä pohjoismaista yhteisvolyymiä tavoitteena on

MTK:n jäsenpalvelut

MTK:n vakuutus-, neuvonta- ja lakipalvelut löytyvät tutusta
nettiosoitteesta mtk.fi/jasenpalvelut.

T

iesitkö, että MTK-yhdistyksen jäsenenä saat automaattisesti käyttöösi tuotevastuuvakuutuksen? Tuottaja on tuotevastuulain mukaan
vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä,
että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin
on aihetta odottaa.
LähiTapiola myöntää MTK-yhdistysten
ja mhy:n jäsenille tuntuvia etuja omaisuusvakuutuksista. Lisäksi LähiTapiola
tarjoaa mielenkiintoisia sijoitusvaihtoehtoja, jotta esimerkiksi metsä voi jatkaa
kasvuaan myös päätehakkuun jälkeen.
OP Ryhmän Wakka-kirjanpito-ohjelmasta jäsen saa 40 prosentin alennuksen.
Jäsenen tulee olla OP Ryhmän asiakas
saadakseen edun.

”
saada jäsenten käyttöön ainakin 20 uutta taloudellisesti merkittävää ja yritystoimintaa tukevaa jäsenetua.
Viestimme uusista jäseneduista jäsenille uutiskirjeissä, Mainio-jäsenlehdessä, metsänhoitoyhdistysten jäsenkirjeissä
ja -lehdissä, nettisivuilla ja sosiaalisen
median kanavissamme.

Jäsenmäärän voimalla
– Sopimuskumppanimme ovat ottaneet
innolla vastaan sekä maatalousyrittäjäettä metsänomistajajäsenet, jotka näyttäytyvät yhtenäisenä ja houkuttelevana
kohderyhmänä, Sanna Blomberg kertoo.
– Yhteistyökumppaneiden sydän sykkii
jäsenistöllemme, ja se on edesauttanut
sopimusneuvotteluja. Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat yhdessä ovat iso
joukko, ja jäsenmäärää hyödyntämällä
olemme saaneet neuvoteltua edulliset

Hyödynnä
myös MTK:n
asiantuntijapalvelut!

Jäsenenä käytössäsi ovat Suomen
parhaimmat lakiasiantuntijat maa- ja
metsätalouden aloilla. Lakimiehet antavat
monipuolista jäsenten yritystoimintaan
liittyvää opastusta ja neuvontaa. Mikäli
asiasi edellyttää asiamiehen käyttämistä,
voit ottaa myös suoraan yhteyttä Maanomistajien Arviointikeskukseen, joka
tarjoaa MTK:n jäsenille alennuksen oikeudellisista toimeksiannoista.
Saat apua myös tukihaussa vastuuvakuutetulta EU-avustajalta. Oman alueesi
avustajan löydät, kun kirjaudut osoitteeseen mtk.fi/jasenpalvelut.
Lisäksi tarjolla on sekä valtakunnallisia
että oman yhdistyksen tarjoamia koulutuksia. Kysy lisää omasta yhdistyksestäsi.

Spv-edut
säilyvät
ennallaan

”

Iskun, Valtran ja Hankkijan edut
sukupolvenvaihdoksen tehneille
jatkuvat edelleen.

sopimukset. Ja mitä enemmän jäsenemme hyödyntävät jäsenetuja, sitä parempia etuja saamme, Blomberg kannustaa.
Yhteistyökumppaneiksi haluttiin
useita automerkkejä, jotka sopivat maaseudun olosuhteisiin.
Myös teollisuuskategoriassa nähtiin
vaivaa, jotta saatiin kokonaisvaltainen
tarjonta. Näin sopimushinnatkin pysyvät kilpailukykyisinä. Nyt yrittäjäjäsenet pääsevät suoraan kaupoille oman
yrityksensä kautta.
Useita uusia sopimusneuvotteluja on
käynnissä ja saadaan loppuun tämän
vuoden aikana.
Esittelemme jäsenetuja muun muassa
Farmari-maatalousnäyttelyssä Mikkelissä heinäkuun alussa.

Isku
Peitto- ja tyynysetit jatkajille veloituksetta. Edun saadakseen on ilmoitettava
sukupolvenvaihdoksesta Maaseudun
Tulevaisuuden Uusia yrittäjiä -palstalla.
Etu noudettavissa tietyistä liikkeistä.
Hankkija
Hankkija tarjoaa spv:n tehneelle maatilayrittäjälle 100 euron alennuskoodin
Hankkijan verkkokauppaan. Alennuskoodin voi käyttää minkä tahansa tilauksen yhteydessä.

Lisätietoja
mtkhankinnat.fi

Valtra
Valtra tarjoaa kaikille vuonna 2020
yritystoiminnan aloittaville MTK-yhdistyksen jäsenille suomalaiset laadukkaat
kesätyöhaalarit.
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TÄTÄ PÄIVÄÄ

Jäsenetukategoriat
Henkilö- ja pakettiautot
Saat alennusta ja/tai bonusta uuden
henkilö- tai pakettiauton ostohinnasta.
Bonus maksetaan auton toimituksen
jälkeen erillisestä hakemuksesta. Katso
tarkemmat ohjeet nettiosoitteesta
mtkhankinnat.fi.
Nissan (yrittäjäjäsenille):
Saat 5–13 %:n alennuksen autoverottomasta ostohinnasta ostaessasi uuden
Nissanin. Lisäksi saat 1 200–2 000
euron bonuksen auton toimituksen jälkeen. Nissanin jäsenetumallit: Navara,
NV250, NV300, NV400, e-NV 200, Leaf
40 kWh, Leaf 62 kWh, Juke, Qashqai ja
X-Trail. Etua ei saa kampanjahinnoista.

n

Nissan

Isuzu

Isuzu (myös henkilöjäsenille):
Saat 300 euron bonuksen, kun ostat uuden Isuzun.

n

Dacia (myös henkilöjäsenille):
Saat 300 euron bonuksen, kun ostat uuden Dacian.

n

Dacia

Kia (yrittäjäjäsenille):
Saat 3,8–9,5 %:n alennuksen uuden Kian ostohinnasta. Lisäksi saat 200 euron
bonuksen.

n

Kia

Suzuki (myös henkilöjäsenille):
Saat 3 %:n alennuksen uuden Suzukin
ostohinnasta. Lisäksi saat 300 euron
bonuksen.

n

Renault (myös henkilöjäsenille):
Saat 300 euron bonuksen, kun ostat
henkilöauton, ja 500 euron bonuksen,
kun ostat pakettiauton. Renaultin bonus
koskee myös kampanjamalleja.

n

Toyota (yrittäjäjäsenille):
Saat 250 euron hankintaedun ostaessasi
uuden hybridimallisen Toyotan ja 500
euron hankintaedun, kun ostat bensa/
diesel-henkilöauton tai -hyötyajoneuvon. Hankintaetu hyvitetään jäsenelle
euromääräisenä hankintaetuna. Edun
voi käyttää esimerkiksi huoltoon, virallisiin lisävarusteisiin, Toyota-tuotteisiin
ja/tai Toyota-autotalon palveluihin, joita
Toyota-jälleenmyyjä myy tai markkinoi.

Renault

Renault

n
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Suzuki

Toyota

Rakennustarvikkeet, työkalut ja koneet
Ahlsell

AJ Tuotteet

Ahlsell (henkilö- ja yrittäjäjäsenille):
Huomattava jopa 70 %:n alennus Ahlsellin koko valikoimasta. Valikoimaan
kuuluu LVI-, sähkö-, rakennus-, työkalu-, kone- ja kylmätoimialan tuotteita
ja palveluita sekä suojavarusteita ja työvaatteita. Alennus vaihtelee tuotteittain.

Onninen

n

Onninen (yrittäjäjäsenille):
Jopa 60 %:n alennus koko laajasta tarjonnasta yritysasiakkaille. Valikoimasta
löytyvät kaikki tarpeelliset LVI-, sähkö-,
kylmä-, energia-, teollisuus- ja infra-alan tuotteet. Lisäksi valikoima kattaa
asennustöissä tarpeelliset työkalut, työvaatteet ja muut suojaimet.

Clas Ohlson
valikoimasta, johon kuuluvat työvälineet
ja kalusteet kaikkiin työtiloihisi, kuten
varastoon, toimistoon, pukuhuoneeseen
ja työpajaan.

n

AJ Tuotteet (yrittäjäjäsenille):
18 %:n alennus tuhansien tuotteiden

n

MUISTA PÄIVITTÄÄ
JÄSENTIETOSI!

Clas Ohlson (myös henkilöjäsenille):
10 %:n alennus laajasta valikoimasta tuoteryhmissä pienrauta, sähkö,
elektroniikka, koti ja vapaa-aika. Valikoimaan kuuluu lisäksi varaosia ja
tarvikkeita, jotka pidentävät tuotteiden
elinikää. Jäsenetu ei koske kampanjatuotteita tai jo alennettuja tuotteita.
Esitä MTK- tai mhy-jäsenkorttisi oston
yhteydessä kassalla.
n

Huonekalut ja sisustus
Isku (myös henkilöjäsenille):
Saat 20 % alennuksen listahinnoista.
Jo alennetuista tai kampanjahinnoista
saat 5 % alennuksen. Myös kotikonttorituotteiden B&W-mallistosta saat
5 %:n alennuksen. Esitä MTK- tai
mhy-jäsenkorttisi oston yhteydessä
kassalla.

n

Päivitä jäsentietosi ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseesi tai kirjautumalla
MTK:n verkkosivujen Omat
tiedot -sivulle.
OMAT JÄSENTIEDOT

www.mtk.fi/omattiedot

Isku
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UUDET TUULET

TEKSTI JA KUVAT AUNI VÄÄRÄNIEMI

VAIHTOVUOSI
LAPISSA
MTK on mukana somevaikuttaja Inari
Fernándezin vaihtovuodessa, joka on ollut
perheelle pitkäaikaisen unelman täyttymys.

T

oimittaja-vloggaaja
Inari Fernández on jo
eteisessä vastassa, kun
avaan hänen perheensä
kotitalon oven. Inari on
aikeissa hakea puita takkaan. Ollaan Sodankylän Vuojärvellä
keskellä lappilaista maaseutua.
Pakkanen huurtaa vanhan talon
kylmäeteisen, mutta peremmällä tunnelmallisessa talossa on lämmintä.
Perheen Mutu-koira haukkuu vahtihaukkuaan.
Pihalla hennot auringonsäteet pilkistävät puiden lomasta.
− Eilen aurinko ei vielä päässyt puiden ylitse, mutta tänään se jo pääsee,
Inari riemuitsee pimeimmän ajan
päättymistä.

Uutta näkökulmaa

Somevaikuttaja Inari
Fernández viihtyy
perheensä Sodankylän-kodissa, joka on
yksi Vuojärven kylän
vanhimmista taloista.
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Inari Fernándezin nelihenkinen perhe
muutti vuodeksi Lappiin pitkäaikaisen haaveen perässä. Unelmakoti
Sodankylän Vuojärven kylästä löytyi
nettivaraussivuston kautta. Vuojärven
yhdessä vanhimmista taloista ei ole
edes sisäsuihkua, mutta se ei perhettä
haittaa.
− Emme halunneet päästä helpolla.
Tarkoitus oli, että saisimme mahdollisimman suuren kontrastin elämääm-

”

Inari Fernández
jäisi mielellään
Lappiin myös
vaihtovuoden
jälkeen, mutta
perhe päättää
yhdessä, jäädäänkö vai palataanko
Helsinkiin.

Kaikki viljelijät
ovat ruuan
tuottajia.

”

me Helsingissä. Maalla asuminen on
aliarvostettua, mutta me halusimme
nimenomaan sivukylälle, Inari kertoo.
Vaihtovuosi Sodankylässä on jo puolivälissä. Vuosi on täyttänyt perheen
kaikki odotukset kymmenkertaisesti.
Inarin mielestä joka ikinen päivä Lapissa on erilainen ja ihana.
− Edessä on vielä Lapin kevät ja kesä.
Odotamme niitä innolla, vaikka jokainen vuodenaika Lapissa on elämys,
Inari Fernández pohtii.
Perheen vaihtovuosi on usean yhteistyökumppanin, kuten Sodankylän kunnan, tukemaa. Myös MTK on vahvasti
mukana yhteistyössä. Inari kiittelee
yhteistyötä MTK:n kanssa suorastaan
silmiä avaavaksi.
− MTK-yhteistyön ansiosta olen saanut ymmärrystä maaseutuun ja ruuantuotantoon. Ilman MTK:ta en ehkä
olisi alkanut samalla tavalla kiinnittää
huomiota ruuantuotantoon, maatalouteen ja maaseutuun. Ylipäätään on
upeaa nähdä, millä keinoin ihminen
voi elää pohjoisessa.

Väärää vastakkainasettelua
Lapin-vuotensa aikana Inari Fernández
on jo tutustunut niin lammastalouteen
kuin porotalouteen. Maa- ja metsätaloustietämyksensä kertymisestä hän

kiittää myös Sodankylän kuntaa, sillä
se on tunnettu lähiruuan suosimisesta.
Toimittajana ja somevaikuttajana
työtään tekevä Inari on tarinankertoja,
ja Sodankylässä hän haluaa välittää
viestiä erilaista tavoista elää tätä ainutkertaista elämää. Lampuri Matti
Rissasen kanssa tehty video saikin
monet Inarin seuraajista pohtimaan
maataloutta.
− Videolla puhuimme Matin kanssa
perinnebiotooppiviljelystä, eikä varmaan moni muukaan kuin minä tiennyt etukäteen sitä, että se on yksi tapa
suojella luontoa.
Ilmastonmuutoksen ympärillä pyörivä keskustelu sisältää Inarin mielestä
järjetöntä vastakkainasettelua.
− Kannattaisi miettiä sitä, että jos
Suomessa tuotetaan vain yhdentyyppistä ruokaa ja ollaan muuten riippuvaisia muista maista, omavaraisuutemme on vaarassa. On myös tärkeää
kertoa suoraan se, että tuottaja ei voi
vaihtaa tilansa tuotantosuuntaa päivässä.
– Meidän kannattaisi korostaa enemmän sitä, että kaikki viljelijät ovat ruuan tuottajia, oli tilan tuotantosuunta
mikä hyvänsä. Keskustelu pyörii nyt liikaa lihansyönnin ongelmien ympärillä,
somevaikuttaja pohtii.

– Jokainen vuodenaika on Lapissa erilainen, Inari Fernández iloitsee Sodankylän
hankien keskellä.

USEITA KANAVIA
Somevaikuttaja Inari Fernándezin YouTube-kanavan nimi on
Äidin puheenvuoro.
Hän pitää myös blogia osoitteessa https://www.vauva.fi/blogit/aidin-puheenvuoro
Perheen vaihtovuotta voi seurata eri somekanavilla tunnuksilla #vaihtovuosisodankylässä sekä @aidinpuheenvuoro_official
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KUUMA PERUNA

POROT SOTKEVAT
PELTOJA
Esimerkiksi Kuusamossa peltoporot ovat
todellinen ongelma. Poronhoidon ja maatalouden
rinnakkaiselo vaatii uudet pelisäännöt, joiden
laatimiseen MTK on vahvasti vaikuttanut.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT ANNE RAUHAMÄKI, KAI TIRKKONEN JA VL-ARKISTO
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PERÄLAUTANA
POROJEN MÄÄRÄ
MTK oli mukana Suurimmat sallitut poromäärät -työryhmässä, jonka ehdotus
julkistettiin viime vuoden marraskuussa.
Siinä kokonaisporomäärää ei esitetty vähennettäväksi, mutta siinä vaaditaan tarkempaa suunnitelmaa laitumien käytöstä
ja selkeää suunnitelmaa porojen paimentamisesta etenkin niillä alueilla, joissa porot ovat laittomasti viljelysmailla.
Perälautana on porojen määrän sääntely
laidunten käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan
tavoite on kuitenkin se, että pororiitojen
ratkaisulautakunnalla löydetään nykyisiin
ongelmiin ratkaisukeino.
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KUUMA PERUNA

P

oronhoidolle on lainsäädännöllä turvattu pysyvästi vapaa laidunnusoikeus tietyin
rajoituksin. Poroilla on poronhoitolain mukaan maanomistussuhteista riippumaton oikeus oleskella ja ottaa ravintonsa
luonnosta. Ne eivät kuitenkaan saa
aiheuttaa taloudellista vahinkoa maa- ja
metsätaloudelle. Vapaasti laiduntavat
porot ovat paliskunnan hoidossa, ja
paliskunta vastaa niiden mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista.
Eteläisellä poronhoitoalueella varsinaisen saamelaisalueen eteläpuolella
harjoitetaan porotalouden lisäksi paljon
maanviljelyä ja erityisesti karjataloutta.
Yhteiselo näiden kahden elinkeinon välillä ei aina suju ruusuisesti.
– Peltoporot ovat todella iso ongelma. Kesäisin porot tulevat päivittäin
syömään viljellyille pelloille, sotkevat
viljelyksiä ulosteilla ja tallaavat makoilemalla. Määrät vaihtelevat, mutta pahimmillaan viiden hehtaarin lohkolla on
ollut 800 poroa, kertoo MTK-Kuusamon
puheenjohtaja Tuomas Laakkonen,
maitotilallinen Kuusamosta.

Rehuun salmonellariski
Porojen ulosteista aiheutuu myös karjan
rehulle salmonella- ja ehec-riskiä, joten
porojen sotkemien peltojen viljaa ei
suositella käytettäväksi karjan rehuksi.
Jos liki jokaisella pellolla on käynyt poroja, karjan ruokkiminen voi muodostua
haasteeksi.
Laakkosen viljelykset ovat hajallaan ja
pitkien välimatkojen
päässä, joten jokaista peltolohkoa ei tule seurattua päivittäin.
– Ja kun jollakin lohkolla havaitaan
poroja ja otetaan yhteyttä paliskuntaan
porojen poistamiseksi, koira ne kyllä
sieltä karkuun ajaa, mutta ne tulevat
heti takaisin, kun koira on poistunut
paikalta. Turhaa touhua, Laakkonen
harmittelee.
Taustalla porojen peltolaidunnusongelmassa on maankäytön muutos. Porojen laidunalueet ovat pirstaloituneet
ja porojen lukumäärä kasvanut.
– Ongelma ei ole pelkästään pelloilla
vaan myös mökkien ja talojen pihoissa.

”

Kuusamolaisen Tuomas Laakkosen mukaan koirat eivät auta pitämään poroja
poissa pelloilta.

– Aina pitäisi pyrkiä siihen, ettei vahinkoja edes tapahtuisi, Juha Marttila
katsoo.

Pensaat, kasvimaat ja mansikkamaat
syödään nekin.

en ja maanomistajien edustaja. Arvata
saattaa, että pesteihin ei ole ollut tunkua.
– Arvioimislautakunnat eivät ole toimineet tarkoituksenmukaisella tavalla,
joten toimintamallia oli pakko uudistaa,
muotoilee MMM:n valmisteleva virkamies Tapani Sirviö, joka toimii myös
valtion edustajana Paliskuntain yhdistyksessä.
Nyt lausuntokierrokselle lähtevässä
lakiesityksessä arvioimislautakunnat
korvattaisiin yhdellä asiantuntijalautakunnalla, ”pororiitojen ratkaisulautakunnalla”, joka sijoittuisi Ruokaviraston
alaisuuteen.
– Tällä hetkellä lautakunnan toimintaan ollaan varaamassa myös rahaa
valtion budjetista, ja neuvottelut sekä
Ruokaviraston että valtiovarainministeriön kanssa asiasta ovat meneillään,
Sirviö kertoo.
Sirviön mukaan tämä on kädenojennus viljelijöitä kohtaan.
– Kyseessä on matalan kynnyksen toimintamalli, kun pienellä käsittelymaksulla saa riita-asian lautakunnan käsittelyyn. Se tulee varmasti halvemmaksi
kuin asian vieminen käräjäoikeuteen.
Toisaalta ei ole myöskään pakkosovittelua, joten käräjille voi mennä suoraankin, Sirviö muistuttaa.
MTK kannattaa uutta toimintamallia.
– Samalla ratkaistaan ongelma porojen aiheuttamien vahinkojen tilastoinnista, kun uuden lautakunnan toiminnasta vastaa Ruokavirasto ja tätä kautta
tilastointi paranee, Tyhtilä sanoo.

Yleistynyt harminaihe
Laakkonen ei ole ongelman kanssa yksin.
Vuonna 2017 toteutettiin maa- ja
metsätalousministeriön porokysely,
jossa kartoitettiin muun muassa peltoporo-ongelman laajuutta. Vastaajina
oli niin viljelijöitä, vapaa-ajanasukkaita
kuin vakituisia asukkaita. Kyselyyn vastanneista 60–70 prosenttia oli kokenut
ongelmia porojen laidunnukseen liittyviä ongelmia.
– Osalla aluetta ongelmat ovat vähentyneet, ja osittain muutosta ei ole tapahtunut lainkaan, kertoo
MTK-Pohjois-Suomen
toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä.
Asian yleisyys ja yhteydenotot päättäviin tahoihin ovat johtaneet lainsäädäntöhankkeeseen, jossa
porovahinkojen arvioimislautakuntaa ja
korvausjärjestelmää uudistetaan. Uudistus astuu voimaan vuoden 2021 alusta,
ja siihen liittyy paljon odotuksia ongelmien korjaantumiseksi.

Porot hyppäävät
130-senttisen
aidan yli.

”

”Kädenojennus viljelijöille”
Tähän asti poronhoitolaissa on säädetty paikallisesta arvioimislautakunnasta, jonka tehtävänä on ratkoa porojen
aiheuttamien vahinkojen aiheuttamia
riitoja. Lautakunnassa on ollut puheenjohtajan lisäksi poronomistaji-
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Käsikirja tekeillä
Porovahinkojen arvioinnissa toimivien
arviolautakuntien toiminta on ollut hyvin erilaista poronhoitoalueen eri puolilla. Tämä on johtanut epäluottamukseen
arviolautakuntia kohtaan.
Siksi onkin käynnistetty työ porojen
peltovahinkojen arvioinnin ohjekirjan
laatimiseksi, jotta käytännöt saataisiin
yhdenmukaistettua. Käsikirjaa laatii työryhmä, jota johtaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Rauno Kuha.
– Tavoitteena on molempien osapuolten etu, Kuha kiteyttää.
Kolmiosaiseen käsikirjaan on tulossa
tarkistuslista, joka kertoo, mitä kaikkea
pitää havainnoida ja merkitä, kuvitettu
opas siitä, miten havainnot tehdään,
sekä ohje siitä, miten pöytäkirja laaditaan. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa on
edustus MTK:sta ja Paliskuntain yhdistyksestä.
Kuhalla on tavoitteena, että kun ohjekirja on valmis, se tulee käyttöön koko
poronhoitoalueelle. Ihannetilanteessa
tarkistuslista ja opas voisivat olla viljelijän ja poromiehen työkalu arviointikohteessa.
Rauno Kuhan mukaan suurin osa ongelmista olisi ratkaistavissa helposti, kun
on yhteinen tahtotila:
– On ihan oikein hakea korvauksia,
ja molempien osapuolten pitää saada
oikeutta.

MTK ollut aktiivinen
MTK-Pohjois-Suomen ja MTK-Lapin
yhteinen porovaliokunta on toiminut
aktiivisesti peltoporo-ongelman ratkaisemiseksi. Myös alueen tuottajayhdistykset
ovat antaneet omia esityksiään maatalouden näkökulmasta.
Porovaliokunta on ollut yhteydessä
ministeriöön ja korostanut poronhoitolain kokonaisuudistuksen tarpeellisuutta. Uudistuksen tarpeellisuudesta on yhteisymmärrys Paliskuntain yhdistyksen
kanssa.
Keskusliitto MTK on antanut kommentteja esitykseen jo ennen varsinaista
lausuntokierrosta. MTK:n johtokunnan
porotalousvastaavana puheenjohtaja Juha Marttila on ollut asiassa aktiivinen.
Marttilan mukaan lakiuudistus on
viemässä asiaa hyvään suuntaan. Käytäntöjen tehostaminen ja yhdenmukaistaminen vahinkojen arvioinnissa ja

Porot syövät pääosin jäkälää, mutta kun jäkälä on vähissä, ruokaa etsitään pelloilta.
korvausasioissa on erittäin tärkeää, mutta silti Marttilan mielestä on etsittävä
ratkaisuja juurisyihin.
– Aina pitäisi pyrkiä siihen, ettei
vahinkoja edes tapahtuisi, sillä vahinkotapauksissa menetetään aina rahaa
jommaltakummalta elinkeinolta. Ennaltaehkäisy voi tuntia vaikealta, mutta
periksi ei saa antaa, Marttila sanoo ja
listaa keinoina aitaamisen, rakennemuutoksen ja teknologian.

Aitaus tuo kustannuksia
Rakennemuutokseen liittyy se, että
suurin osa eteläisen poronhoitoalueen
poronomistajista on osa-aikaisia porotalouden harjoittajia, eli he eivät pysty
päivittäiseen poronhoitotyöhön.
Porotalouden tulevaisuudessa tulisi
pyrkiä entistä päätoimisempaan elinkeinoon.
Uusi teknologia voi helpottaa tilannetta, kun porotokkien liikkeitä voidaan
seurata reaaliajassa ja ehkäistä vahingot
etukäteen.
Aitaamisesta sen sijaan on keskusteltu
jo kauan. Kuusamolaisen Tuomas Laakkosen kanta on selvä:

– Vapaaseen laidunnusoikeuteen pitää
eteläisellä poronhoitoalueella puuttua.
Laakkonen esittää ratkaisuksi mieluummin porojen kuin peltojen aitaamista. Jos aidataan peltoja, silloin pitäisi
aidata ne kaikki.
– 130 senttiä korkea aita ei ole riittävä, porot hyppäävät sen yli. Mutta
korkeampi aita tarkoittaa toki enemmän
kustannuksia.
Joitakin Laakkosen peltoja on aidattu,
ja hän asuu itsekin poroaidan sisällä.
Aitaaminen on kuitenkin hankalaa,
kun peltolohkoja on siellä täällä. Lisäksi
jatkuva veräjistä kulkeminen hidastaa
liikkumista työkoneilla.
– Toki erilaisia teknisiä, itse avautuvia
porttisysteemejä on markkinoilla, mutta
hintaa niillekin tulee.
– Yhdenkin aidan rakentamisprosessi
vei 17 vuotta. Aina oli jotain, rahasta
puutetta tai tahdosta. Henkilökemiat eivät kohdanneet eivätkä asiat edenneet.
Joukko MTK-yhdistyksiä on tehnyt
aloitteen porojen aitaamisesta eteläisellä
poronhoitoalueella, mutta asia on sen
verran tulenarka, ettei se ole toistaiseksi
edennyt.
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RUISTA RANTEESSA

KIPINÄÄ
KELKKAILUSTA
Moottorikelkan kyydissä
pääsee sinne, missä luonto on
kauneimmillaan. Kelkkailu on
keino hypätä hetkeksi arjen
oravanpyörästä.
TEKSTI JA KUVAT JAMI LAUTTALAMMI

Kotijoukkojen tuki on auttanut Aki Makkosta jaksamaan
monessa luottamustoimessa.
Kuvassa Aki puolisonsa Mian
ja poikansa Artun kanssa perheen kotitilalla Parikkalassa.
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”

Velipoika polkaisi
viidessä päivässä
Jäämerelle.

”

M

aidontuottaja Aki Makkosen varastoon on kertynyt
vuosien varrella tallillinen
moottorikelkkoja. Hän on
aina ollut kiinnostunut koneista, ja
kipinä moottorikelkkailuun syntyi sitä
kautta. – Kaikki, mikä pärisee ja liikkuu, kiinnostaa, hän naurahtaa.
Aki on Parikkalan Radan ja Kärkikuntien Moottorikelkkakerhon puheenjohtaja, ja kerhon hallituksessa on
hänen lisäkseen myös muutamia muita
viljelijätaustaisia harrastajia.
– Kun aloitin noin neljä vuotta sitten
kelkkakerhon puheenjohtajana, toiminta oli alueella päässyt hiipumaan.
Saimme mukaan tarmoa täynnä olevan
porukan, jonka panoksella kerho on
kasvanut isoksi ja laajenee koko ajan.
Olemme saaneet tehtyä myös paljon
uusia kelkkailureittejä, Aki kertoo.

Kisoja ja luonnonrauhaa

Vuonna 2006 Aki hankki ensimmäisen
moottorikelkkansa, jonka mittarissa on
nykyään jo noin 26 000 ajettua kilometriä.
Se ei ole jäänyt ainoaksi menopeliksi.

Vuosi sitten Parikkalassa järjestettiin ensimmäistä kertaa snowcrossin
SM-kisojen osakilpailu. Työt ja valmistelut hoidettiin Akin johdolla. Pusikkoa
kaadettiin pois radan ympäriltä, risuja
poistettiin, ja maata ajettiin miltei sata
rekkakuormallista.
– Myönnettävä on, että hermo oli
välillä tiukalla. Urakka oli kerhon hallitukselle rankka, kaikki eivät ole siitä
vieläkään toipuneet.
Myös tänä talvena yksi SM-sarjan
osakilpailuista oli tarkoitus järjestää
Parikkalassa, mutta lumettoman talven takia se piti
siirtää viime tingassa Kemijärvelle.
Hiukan yllättäen Aki
paljastaa, ettei ole itse osallistunut ajajana kisoihin.
Kilpailemisen sijasta hän
arvostaa moottorikelkkailussa sitä, kun pääsee vapaasti
liikkumaan luonnossa.
– Kelkalla pääsee käytännössä mihin vain. Velipoika
polkaisi viidessä päivässä
Jäämerelle. Itse en siihen
reissuun päässyt mukaan,
mutta muita pitkiä matkoja
on tullut ajettua metsässä.
Yleensä Aki ajaa kelkalla 2 000–
4 000 kilometriä vuodessa. Viime talvena mittariin tuli kuitenkin vain 28
kilometriä, eikä tänä vuonnakaan ole

monta kilometriä kertynyt. – Harrastus
oheistoimintoineen on vienyt jo niin
mennessään, että itse kelkkailuun ei
tunnu enää oikein jäävän aikaa. Ei ole
kai tullut priorisoitua ajankäyttöä oikein, Aki Makkonen myöntää.

Monessa mukana
Tilan pyörittäminen vaatii tarkkaa
ajankäytön suunnittelua. Makkosen
tilalla on vuonna 2010 valmistunut
pihattonavetta, jossa on paikat 70 lypsävälle ja 60 nuorelle eläimelle. Lisäksi
Akilla on peltoa ja metsää, ja hän harjoittaa koneurakointia.
– Nautin työstäni, mutta onhan se
myös omalla tavallaan stressaavaa.
Työn rasittavin puoli on se, kun siinä
on käytännössä kiinni joka päivä. Ajoittain on tuntunut, että rajat ovat tulleet
vastaan, mutta juuri nyt on hyvä fiilis.
On hienoa huomata, että toiminnan
saa kannattamaan, kun jaksaa painaa.
Tilan isäntänä Aki on ollut 12 vuotta,
joista yksitoista hän on ollut mukana
myös MTK:n toiminnassa. Sosiaalinen ja aikaansaava mies on toiminut
alueensa maaseutunuorten puheenjohtajana ja on ollut mukana myös
Kaakkois-Suomen maaseutunuorten
valiokunnassa.
MTK-Parikkalan Seudun puheenjohtajana Aki Makkonen on ollut
neljä vuotta. Hänen puolisonsa Mia
Saukkonen on mukana pyörittämässä
maitotilan arkea ja toimii samalla yhdistyksen sihteerinä.

Perhe muun edelle
Luottamustoimissa Aki nauttii siitä,
kun saa olla osana tiivistä porukkaa,
jolta saa tarvittaessa myös vertaistukea.
Vaikka on palkitsevaa päästä välillä
tilan ulkopuolelle, ei aina voi olla varma, onko se lopulta virran lähde vai
virran viejä. Usein tuntuu kuin kännykkä olisi kasvanut korvaan kiinni.
– Moottorikelkkailu ja luottamustoimet ovat hyvää vastapainoa maitotilan
töille, mutta ne ovat samalla pois parisuhdeajasta. Meidän täytyy Mian kanssa etsimällä etsiä aikaa parisuhteelle.
Mikään ei saa mennä perheen edelle,
ja olisi hyvä useammin pysähtyä katsomaan, mikä elämässä on tärkeintä.
– Minulla on käynyt tuuri, että olen
löytänyt rinnalleni tuollaisen jääräpään,
joka jaksaa minua, Aki virnistää.
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TEKSTI JA KUVA KAIJA STORMBOM

MTK:n vientijohtaja
Thimjos Ninios haaveilee
suomalaisen ruokaviennin
kaksinkertaistamisesta.

RUOKAVIENTI
KASVUUN
Huippuhyvää
suomalaista ruokaa
maailmalle ja sitä
kautta maatalouden
kannattavuus nousuun.
Tämä on MTK:n
vientijohtajan Thimjos
Niniosin suuri tavoite.

T

ämä moottori ei lämmittelyä kaipaa: kone kiihtyy
nollasta sataan nopeasti
kuin ralliauto. MTK:n
vientijohtaja Thimjos
Ninios tekee työtään kuin
maailmanmestaruutta tavoitteleva huippu-urheilija, yhtä suurella intohimolla.
Loppuvuodesta 2018 Ninios siirtyi
Eviran vientiyksiköstä MTK:n vientijohtajaksi ja Ruokavienti kasvuun -hankkeen (RuoKasvu) vetäjäksi.
Yhteistyössä Lomalaitumen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa ja markkinointitoimisto Aava & Bangin suunnitteluvoimin hanke tavoittelee ruokavien-
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nin muhkeaa kasvua. Loppujen lopuksi
tähtäimessä on suomalaisen maatalouden kannattavuuden parantaminen.

Pitkäjänteistä toimintaa
Hankkeen tehtävänä on löytää vientituotteeksi nostettavia tuotteita. Se on yksi merkittävä syy MTK:n vahvaan rooliin
Berliinin Grüne Woche -messuilla viime
ja tänä vuonna. Mitä enemmän ruokaviennistä puhutaan, sitä suurempi on todennäköisyys saada jäsenet innostumaan
ja kokeilemaan siipiään ruokaviennissä.
Varsinkin nuoret viljelijät miettivät vaihtoehtoja kehittää tilan toimintaa.
Thimjos Ninioksen mukaan hanke

on lähtenyt vahvasti liikkeelle. MTK on
ollut aktiivisesti mukana edistämässä
vientiä muun muassa maatilojen ja
yritysten yhteistyön mahdollistajana.
Ruokavienti kiinnostaa viljelijöitä, mutta hyppy tuntemattomaan voi tuntua
pelottavalta. Siksi Ninios suosittelee yhteistyötä yli sektorirajojen.
– Viime vuoden lopussa elintarvikeviennin osuus kasvoi 150 miljoonalla
eurolla edellisvuoteen verrattuna, mutta
tärkeintä on ymmärtää se, että vienti on
pitkäjänteistä toimintaa. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.
HK:lla ja Atrialla on ollut sianlihan
vientiluvat Kiinaan jo pari kolme vuotta. Vientimäärä on kohtalainen, mutta
euroja ei ole valitettavasti valunut tuottajalle asti. Kaikkiaan Suomen elintarvikevienti on noin 1,75 miljardia euroa.

– Suomessa esimerkiksi kauralla on
valtava vientipotentiaali. Pitäisi keskittyä
tuottamaan sellaista kauraa, joka soveltuu jalostettavaksi, ja siinäkin kannattaa
olla reippaammin kansainvälisissä kuvioissa mukana, Ninios miettii.
– Kotimainen siipikarjanliha on esimerkki siitä, kuinka maailman parasta
siipikarjanlihaa ei ole onnistuttu viemään maailmalle. Mutta hyvällä tiellä
ollaan sen kaupallistamisessa!
Ninios uskoo, että tulevaisuudessa
pienemmät toimijat ymmärtävät viennin
merkityksen kannattavuuden näkökulmasta. Hän nimeää mielenkiintoisiksi
vientimaiksi idän stan-valtiot kuten
Kazakstanin. Niissä on ostopotentiaalia
ja maksukykyisiä asiakkaita. Ruokailutottumukset ovat sellaisia, että moni
suomalainen ruoka sopisi sinne hyvin.

EUROJA
ERIKOISKASVEISTA
RuoKasvu-hanke järjestää alkuvuonna 2020 eri puolilla Suomea Euroja viennistä ja erikoiskasveista -seminaarisarjan.
Seminaarit tarjoavat tietoa
ja eväitä erikoiskasvien vientiä
suunnitteleville.
LISÄTIETOJA

https://www.mtk.fi/ruokasvu/seminaarit

MTK ja Aava & Bang

Vientipolku selkeyttää viennin monivaiheista kokonaisuutta.
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APUA VIENTIPOLULLE
Vaikeuksia tosin tuovat pitkät kuljetusmatkat.

Raaka-aine vai valmis tuote?
Tarvitseeko maito viedä maitojauheena,
kun saa moninkertaisen katteen viemällä
brändituotteita? Entä onko pakko viedä
pakastelihaa, jos sen voi viedä pidemmälle jalostettuna?
Ei liene yllätys, että tässä mielipiteet
jakautuvat eri yrityksissä.
– On myös niitä rohkeita, jotka vievät
Suomesta jopa leikkeleitä tai meijerituotteita, Ninios kertoo.
Kuivatuotteita voi kuljettaa minne vain.
Kevyissä tuotteissa kuten leipä haasteena
on rahdin suhteellinen kalleus. Mutta jos
tuotteen hinta on kyllin hyvä, sitä kannattaa kuljettaa vaikka lentokoneella.
– Kallistahan se on, mutta jos löytyy
hyvä tuote, niin se on mahdollista. Säilyvyys on toinen haaste. Perusmaitoa tai
jogurttia voi olla vaikea viedä kauas, kun
tuote voi vanhentua jo matkalla.

Hötkyillä ei saa
Viennin aloittaminen ei ole kiireisen
hommaa. Mitä enemmän yrityksellä on
rahaa kassassaan, sen nopeammin se voi
aloittaa.
– Yritys voi ostaa vaikkapa valmiita
asiakkuuksia agentin kautta. Tällöin
alkuun pääseminen voi viedä ehkä vain
puolesta vuodesta vuoteen. Silloin, kun
yritys lähtee nollasta ja tekee paljon itse,
voi markkinoille pääseminen kestää pari
kolme vuotta.

Muilla vientialoilla on hyvin luontevaa satsata asiakassuhteeseen. Elintarvikepuolella siihen ei olla totuttu, vaan
moni pitää ahkeraa kohdemaassa käymistä turhana hössötyksenä. Syynä voi
olla se, että raaka-ainevienti on tapahtunut ensisijaisesti hintapohjaisesti.
Esimerkiksi japanilaisten kanssa asioitaessa raha on sivuseikka, koska ostaminen on heille kallista joka tapauksessa.
Japanilainen arvostaa ennen muuta luotettavaa asiakassuhdetta.
– Pitää rakentaa luottamus, käydä Japanissa ja viettää monta päivää paikan
päällä. Pitää tutustua asiakkaan perheeseen ja ystäviin, Ninios kuvailee.
– Seuraavaksi pitää kutsua asiakas tutustumaan omaan perheeseesi, jotta hän
pystyy luottamaan sinuun. Käytte kalassa ja saunassa, vietätte aikaa yhdessä.
Sen jälkeen, kun kaikki tämä on tehty,
voi kaupanteko olla hyvinkin helppoa.

MTK:hon luotetaan
Thimjos Ninios on myönteisesti yllättynyt siitä, miten MTK:n sillanrakentajan
rooli yritysyhteistyön kehittämisessä on
otettu vastaan.
– Meihin luotetaan. Yritykset uskovat,
että MTK:lla on vahva intressi viedä
asioita eteenpäin.
Hän tuntee suurta ylpeyttä saadessaan
tehdä töitä suomalaisen ruuan ja Suomen ruokaviennin puolesta.
– Mikäs tässä on tehdessä, kun maailman parhaat raaka-aineet löytyvät
täältä.

Irlanti on onnistunut
THIMJOS NINIOS NOSTAA Suomen ruokaviennin vertailukohdaksi Irlannin, jossa
asuu likimain saman verran asukkaita kuin Suomessa. Irlannissa ruokaviennin arvo on
noin 13 miljardia euroa, yli seitsenkertainen Suomeen verrattuna. Kasvua on tullut kymmenessä vuodessa viisi miljardia euroa.
Irlannissa on vahva ruokaviennin strategia. Maan hallitus päätti ennen kriisivuotta 2010
satsata maataloustuotteiden vientiin, jotta maatalous pysyisi Irlannissa. Hallitus ymmärsi,
että maatalous- ja elintarvikesektori ovat kestävän kasvun mahdollistajia.
Facebookin ja Googlen pääkonttorit sijaitsevat Dublinissa, mutta jos verotusjärjestelmä
Irlannissa muuttuisi, nämä kaksi jättiä voisivat hetkessä vaihtaa maisemaa. Sen sijaan
maataloutta ei voi siirtää maasta toiseen.
– Irlannin valttina on vahva Origin Green -ruokabrändi, jonka arvona on kestävä kehitys. Kestävyys ei merkitse pelkästään ilmastonäkökulmaa vaan myös sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Suomessa tämä herkästi unohtuu, Ninios sanoo.
Irlannissa etenkään suuret yritykset eivät ole kotimarkkinakeskeisiä. Esimerkiksi lihanja maidontuotannosta 90 prosenttia viedään ulkomaille.
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Ota yhteyttä Team Finland -verkostoon (www.
yhteydenotto.team.finland.fi/
yhteydenotto) tai alueesi Team
Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoriin, joka
ohjaa sinut oikeaan palveluun
(www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kansainvalistyminen)

2

Suomi.fi-verkkopalvelusta löydät apua vientipolun
suunnitteluun ja kansainvälistymisvalmiuden testaukseen
(www.suomi.fi/yritykselle/kansainvalistyminen/kansainvalinen-toiminta)

3

Selvitä tuotteesi tullinimike esimerkiksi Tullin Fintaric -palvelusta (https://asiointi.
tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/
GoodsTree)

4

Selvitä tuotteesi tullinimike ja katso Tullin ohjeet
(www.tulli.fi/yritysasiakkaat/
vienti/perustietoa-viennista)

5

Tutustu esimerkiksi Food
from Finland -ohjelman
(www.foodfromfinland.fi) ja
Market Opportunities -työkalun
palveluihin (www.marketopportunities.fi), joista saat vinkkejä asiakassuhteiden rakentamiseen

6

Hyödynnä kansainvälistymisen tueksi suunnitellut
julkiset palvelut ja rahoitusinstrumentit (https://www.
team-finland.fi/)
LISÄTIETOJA

Mikaela Vuorisalmi, RuoKasvu-hankkeen
projektikoordinaattori, MTK
mikaela.vuorisalmi@mtk.fi, 050 470 7982

Mikaela
Vuorisalmi
toimii RuoKasvuhankkeen
projektikoordinaattorina
MTK:ssa.

RISTIKKO 1/2020
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TAITAJA

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT ANNE RAUHAMÄKI, PENTTI MÄÄTTÄ JA PETRI MÖTTÖNEN

TANGON TAIKAA JA
VIHREÄÄ KULTAA
Yksi metsämies Heikki Rahkon bravuurikappaleista on Natura-humppa.

”

Välillä voi
laulaa kesken
puheenpidon.

”

Heikki Rahko voitti
vuoden 2014 Laila ja
Olavi -laulukilpailun
seniorisarjan.
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TK:n metsälinjan eläköitynyt kenttäpäällikkö Heikki Rahko
on monelle metsänomistajalle tuttu kasvo esiintymislavalta
– mutta ei välttämättä metsäaiheisten
juhlapuheiden pitäjänä vaan ikivihreiden laulujen tulkitsijana.
Muhoksella syntyneen Rahkon laulajanura alkoi kuinkas muuten kuin
tiernapojista.
– Köyhiä ja rahanahneita kun oltiin,
niin huomattiin, että esiintymisestä sai
vähän palkkaakin, Heikki naurahtaa
lapsuusmuistoilleen.
Nuoruusvuosina urheiluharrastukset
veivät miehen mennessään, ja tämä palasi musiikin pariin vasta ”kun juoksu
loppui”. 90-luvulla Heikki lähti mukaan
Sotkamon kesäteatterin Tukkijoki-näytelmän kuoroon, ja laulukipinä syttyi
uudestaan.

Heikki Rahko Paltamon Pelimannien
konsertissa vuonna 2012.

Ujo saa rohkeutta
Aikuisiällä Heikki Rahko on kehittänyt
ja ylläpitänyt laulutaitoaan ottamalla
ammattilaisilta laulutunteja.
Nykyään hän osallistuu myös laulukilpailuihin, koska ne kehittävät laulajaa ja
niitä varten pitää harjoitella ja opetella
sanoja. Lähinnä seniorisarjoissa on tullut menestystäkin.
– Joku joskus sanoi, että ammatillinen
uskottavuus menee, kun ryhtyy laulamaan, mutta sitä en ole uskonut. Ei ole
mennyt, päinvastoin.
Rahko kokee saaneensa laulukeikoista
lisää esiintymisvarmuutta työhönsä.
– Olen pohjimmiltani ujo, ja laulaminen yleisölle on lisännyt esiintymisvarmuuttani. Olen rohkaistunut
nostamaan käden ilmaan ja sanomaan
sanottavani kaikenlaisissa tilaisuuksissa.
Sen sijaan ammatikseen Rahko ei musiikkia koskaan ajatellut. – Koti kasvatti
ajattelemaan, että ei musiikista leipä
irtoa, kyllä sitä pitää lehmiä lypsää eikä
bändiä perustaa.
Jälkikäteen ajatellen olisi ehkä kuitenkin pitänyt opetella nuotteja.
– Olen katunut sitä, ettei tullut koulussa kiinnostuttua musiikin teoriasta.
Ehkä siihen voisi nyt perehtyä vähän.

Humppaa iltamissa
Työn ja harrastuksen yhdistäminen
Rahkolta on sujunut hyvin. Sotkamon

vaikka molemmat esitykset vaativat paljon valmistautumista.
Lauluharrastusta tuki Heikin entinen työnantaja Metsänomistajien liitto
Kainuu tuottamalla äänitteen, jossa on
kolme Antero Möttösen sanoittamaa
laulua Heikin laulamana. Kappaleista
suosituimmaksi nousi Natura-humppa, jota on sitten ahkerasti laulettu eri
tilaisuuksissa, joskus jopa järjestäjien
yllätykseksi.

Laulaja pysyy ryhdissä
Kenttäpäällikkö Heikki Rahkon laulutulkinnat ovat päässeet myös levyille.

Naapurinvaaran huvikeskuksen maa- ja
metsäväen iltamissa on ollut parhaimmillaan pitkälle toista tuhatta vierasta,
ja siellä Rahko on yleisön pyynnöstä
laulanut bravuurikappaleensa, Antero
Möttösen Natura-humpan.
Lukuisia metsäaiheisia tilaisuuksia on
piristetty Heikin lauluilla, ja usein säestäjä on löytynyt paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä.
– Välillä voi vaikka laulaa kesken puheen, se pitää yleisön kummasti hereillä.
Hassua on se, että laulaja saa aina aplodit mutta esitelmän pitäjä harvemmin,

Lisää Antero Möttösen tekstejä tallennettiin cd:lle vuonna 2017. Pilkkeitä
Vihreistä Vaaroista -levy sisältää yhdeksän kappaletta, jotka käsittelevät humoristisesti ja elämänläheisesti ihmisten
aivoituksia.
Myös Jaakko Tepon sanoitukset viehättävät Heikkiä.
Heikki Rahko muistuttaa laulamisen
terveysvaikutuksista. Laulaminen pitää
yllä keskivartalon lihaskuntoa ja sitä
kautta ryhtiä hyvänä. Hengitys toimii
paremmin ja veri kiertää. Laulaminen
on myös terapeuttista, koska se vie ajatukset muualle työasioista.
Onko Rahkolle kerääntynyt laulajanuran aikana faneja?
– Saattaa joku tulla pidemmänkin
matkan päästä joskus kuuntelemaan.
Lähinnä nyt sukulaiset, Heikki nauraa.
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KENTÄLLÄ

Strategialla uutta otetta
MTK:n viestintään
Viestintästrategia linjaa yleisellä tasolla, mitä, kenelle ja
miten järjestö viestii ja minkälaista profiilia järjestö haluaa
välittää julkisuudessa.
MTK ON VAHVA jäsentensä puolustaja, joka viestii jäsentensä äänellä ja kasvoilla. Olemme rakentava, vastuullinen ja aloitteellinen järjestö, joka keskustelee tarvittaessa kaikkien kanssa. Viestinnässämme
yhdistyvät tieto ja tunteet, joita välitämme jäsentemme tarinoiden ja
näkemysten kautta.
MTK:n viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat henkilöstö, luottamushenkilöt, jäsenistö virkamiehet, valmistelevat työryhmät,
poliittiset päättäjät, toimiala- ja kansalaisjärjestöt Suomessa, EU:ssa
ja kansainvälisellä tasolla, kaupan ja teollisuuden päättäjät ja media.
Viestintätoimien suunnittelussa ja toteutuksessa viestintäkanavat
ja viestit valitaan sen mukaisesti, miten kohderyhmät tavoitetaan
parhaiten.
Tehostamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta jäsenliittojen ja metsänhoitoyhdistysten kanssa viestinnän tehostamiseksi. Menekinedistämiskampanjoissa ja edunvalvonnassa tehostamme yhteistyötä
sidosryhmiemme kanssa.
Sosiaalisen median otamme strategisempaan, suunnitelmallisempaan ja markkinoinnillisempaan käyttöön. Käytännön esimerkkinä
olemme esimerkiksi perustaneet jäsenyhdistysten someaktiivien
Facebook-ryhmän, johon yhdistysten tiedotusvastaavien ja muiden
sosiaalisessa mediassa aktiivisten jäsentemme toivomme liittyvän
mukaan.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN

Rohkeasti ehdolle mhy-vaaleihin
METSÄNHOITOYHDISTYKSIIN VALITAAN UUDET päättäjät –
oletko sinä yksi heistä? Metsänhoitoyhdistyksissä päätösvaltaa käyttää
valtuusto, joka muodostuu jäsenistön vaaleilla valitsemista valtuutetuista. Uudet metsänhoitoyhdistysten valtuustot kaudelle 2021–2024
valitaan marraskuussa käytävillä sähköisillä tai postivaaleilla.
Vaalien ehdokasasettelu alkoi 14. maaliskuuta, ja äänestys järjestetään 4.–25.11.2020.
Valtuutetut päättävät, millaista edunvalvontaa ja millaisia palveluita
metsänomistajille tarjotaan. Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen
varsinaiseen kokoukseen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuusto
voi esimerkiksi antaa evästyksiä yhdistyksen toimintaan tai ottaa kantaa ajankohtaisiin metsäasioihin.
Kokouksissa saa myös hyvää ajankohtaista tietoa metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta, puukauppatilanteesta ja muista ajankohtaisista
metsäasioista.
Jos olet kiinnostunut metsänhoitoyhdistyksestäsi ja sen toiminnasta, lähde rohkeasti ehdokkaaksi. Mitään sen kummempia pääsy- tai
pätevyysvaatimuksia ei ole.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI
LISÄTIETOJA

www.mhy.fi/vaalit

Osta tilalta!
-päivä 12.9.2020
VALTAKUNNALLINEN OSTA TILALTA! -PÄIVÄ järjestetään tänä vuonna 12.

syyskuuta. Päivä antaa maatiloille mahdollisuuden kutsua kuluttajat kiertämään
tiloilla, kotipuutarhoissa ja maaseutumatkailukohteissa. Päivän aikana maatilat
saavat esitellä kotimaista ruuantuotantoa
ja myydä tilan tuotteita.
Päivän järjestelyissä on mukana MTK.
Ilmoittaudu mukaan https://ostatilalta.fi/
rekisteroidy/ tai lähetä viesti sp-osoitteeseen info@ostatilalta.fi.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA

Ellinoora Havaste,
Ruokasektorin koordinaatiohanke,
050 357 9203
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Tuottajien omistama lakitoimisto
Olemme Maanomistajien Arviointikeskuksessa erikoistuneet maaja 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.

Arviointikeskuksen asiantuntijat

C

Tällä tilalla lehmät lypsää robotti.

M

Y

MTK mukana Yrityskylissä

CM

MY

MTK ON MUKANA jo neljässä Yrityskylässä, kun kolme uutta pie-

noisyritystä aloitti toimintansa Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näissä kaikissa yhteistyökumppanina on Valio. Lisäksi
MTK:lla on pienoisyritys Helsinki-Vantaan Yrityskylässä yhteistyössä
Helsingin Myllyn kanssa. Pienoisyritykset sijaitsevat Vaasassa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä.
Olemalla mukana Yrityskylissä tavoitamme tuhansia nuoria ja tulevaisuuden tekijöitä ja saamme myönteistä näkyvyyttä toimialoillemme. Yrityskylä on maailman parhaana palkittu koulutusinnovaatio, ja
se on osa Talous ja nuoret TATia.

CY

CMY

K

Helena Ålgars
Timo-Matti Torppa Erika Mäkinen
toimitusjohtaja, VT varatuomari, OTM lakimies, OTM
puh. 0500 665 655 p. 040 138 5890
puh. 050 498 9908
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

TEKSTI JA KUVA KAIJA STORMBOM

Ristikon
ratkaisu

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

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

Vesa Hakola
kiinteistönarvioija
AKA, aluejohtaja
p. 0400 507 222

Lunastustoimitukset ja -korvaukset, kaupunkimaan arviointi,
maa- ja metsätalouskiinteistöjen ja toimitilakiinteistöjen
arviointi, yhdyskuntarakentamisen arviointiprojektit

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

Sirpa Haapanen
hallintopäällikkö
p. 0400 502 2874
Asiakaspalvelu,
päämiesten
lunastuskorvaukset,
markkinointiviestintä,
projektit,
hallinnolliset asiat

ESPOO
p. 020 7411 050
SEINÄJOKI
p. 020 7411 066
OULU
p. 020 7411 064
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KOULUTUKSET

Miten markkinoida
yhdistystoimintaa?
Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien
valmennuksessa pohditaan yhdistystoiminnan
markkinointia.

M

TK-koulutus jatkaa huhtikuussa suosittua valtakunnallista yhdistysten
sihteerien valmennusta. Koulutus
pidetään 1.–2.4. Helsingissä. Samaan aikaan aloitetaan uusi yhdistysten puheenjohtajien valmennus.
Valmennus toteutetaan kummallekin
ryhmälle samanaikaisesti niin, että osaan
ulkopuolisten asiantuntijoiden valmennuk-

sesta osallistutaan yhdessä. Toinen päivä on
kummallekin ryhmälle erillinen. Tämän kevään
erityisteemana on yhdistystoiminnan markkinoiminen potentiaalisille jäsenille. Lisäksi valmennuksessa pohditaan ryhmittäin roolikohtaisia erityiskysymyksiä esitettyjen toiveiden
mukaisesti.

Räätälöityä
valmennusta

Varaa omalle liitollesi tai
yhdistyksellesi räätälöity koulutus.
MTK:N JÄRJESTÖKOULUTUS TOTEUTTAA yhteistyössä liittojen ja yhdistysten kans-

sa räätälöityjä koulutuksia. Teemoina ovat mm.
työnantajakoulutus, esiintymistaito, sosiaalinen media, yhdistystoiminnan kehittäminen,
koululähettiläsvalmennus ja johtokuntatyön
kehittäminen. Valmennukset tilataan joko varauskalenterista tai suoralla yhteydenotolla.
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET

www.mtk.fi/koulutus

ILMOITTAUDU MUKAAN

https://www.lyyti.in/puheenjohtajasihteerivalmennus

Laidunkauden
avaus
MTK-KOULUTUS JÄRJESTÄÄ 16.–17.

huhtikuuta Rukalla yhteistyössä MTK-Pohjois-Suomen kanssa viestintävalmennuksen.
Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien esiintymis- ja viestintätaitoja.
Koulutuksen aikana harjoitellaan monipuolisesti maa- ja metsätalousyrittäjälle tärkeitä
viestintätaitoja: puheen pitäminen, oman
yritystoiminnan markkinoiminen, kokoustekniikka, lehdistön kohtaaminen, vaikuttava
someviestintä ja kuluttajatyö.
ILMOITTAUDU MUKAAN

https://www.lyyti.in/MTKRuka

MTK:n koulutustarjonta
on monipuolista ja tarjoaa
mahdollisuutta
kasvattaa osaamista järjestön
toimijan eri
rooleissa.

Lisää oppaita
kaivataan

MTK:N KOULUTUS ON valmentanut yhteistyössä MTK-liittojen kanssa 220 maatilaopasta.
Heidät on valmennettu kertomaan maa- ja
metsätaloudesta eri ikäisille koululaisille kiinnostavasti ja vuorovaikutteisesti. Maatilaoppaille on
laadittu valmiita opetusaineistoja, visoja ja videoita, joiden käyttöä harjoitellaan valmennuksissa.
Uusia innokkaita maatilaoppaita tarvitaan
jatkuvasti lisää, sillä vierailupyyntöjä saadaan
kouluilta monta kertaa viikossa.
Kesällä 2020 maatilaoppaille tuotetaan oppimateriaalia vastuullisesta ruuantuotannosta.
Tiedustele valmennuksista lisää järjestökoulutukselta tai omalta liitoltasi.
LISÄTIETOJA

https://www.mtk.fi/maatilaoppaat
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NIMITYKSET
Yhteiskuntatieteiden yo Eetu Tulonen aloitti harjoittelijana Brysselin toimistolla helmikuun
alusssa ja jatkaa kesäkuun 2020 loppuun asti. Eetun tehtäviin kuuluu erilaisten EU:ssa vireillä olevien lainsäädäntöprosessien seuraaminen, muutosten
analysointi ja raportointi näiden kehityksistä sekä MTK:n Brysselin-toimiston päivittäiseen työhön osallistuminen.
Metsätalousinsinööri Seppo
Miettunen aloitti
helmikuun alussa
MTK Metsälinjan
kenttäpäällikkönä
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
eteläisellä alueella.

Seppo siirtyy tehtävään Metsänhoitoyhdistys Koillismaan palveluksesta ja
tuo mukanaan monipuolisen osaamisen ja työkokemuksen toimialalta.
Mirka Niemelä on
aloittanut MTK-Uusimaan järjestöagronomina. Niemelä on
opiskellut Helsingin
yliopistolla kasvintuotannon biologiaa
ja työskennellyt aikaisemmin maataloushallinnossa sekä maatalouskaupan
alalla.
FM Mari Lukkariniemi aloitti MTK:n liha-asiantuntijana 24.
helmikuuta. Mari siirtyy tehtävään Elintarviketeollisuusliiton palveluksesta,
jossa on toiminut

toimialapäällikkönä vastaten muun
muassa elintarvikkeiden kemialliseen
turvallisuuteen sekä elintarvikepetosten torjuntaan liittyvästä edunvalvonnasta sekä liha-, broileri- ja mausteteollisuuden sektorispesifistä edunvalvonnasta.
Varatuomari Jukka
Laakkonen aloittaa
lakimiehenä MTK:n
ympäristö ja maankäyttö -ryhmässä
1.4. Jukka siirtyy tehtävään Sivistystyönantajat ry:n lakimiehen tehtävästä. Vahvalla järjestötaustalla Jukka edistää
työssään alueellista elinkeinopolitiikkaa ja jäsenten palvelua maankäyttöja ympäristökysymyksissä sekä sopimusjuridiikassa.

Tee kanssamme
Suomen maataloudesta
maailman turvallisin työ!
Nolla tapaturmaa maataloudessa -teemavuosi
2020 käynnistyi. Tutustu teemavuoden palveluihin
ja kilpailuihin: mela.fi
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Nyt on oikea aika
tehdä satovakuutus.
Tiesitkö, että valtio ei enää korvaa satovahinkoja? Sään ääriilmiöitä esiintyy aikaisempaa useammin ja kevätkuivuuden ja
voimakkaiden syyssateiden ennustetaan lisääntyvän.
Elämänturvayhtiönä haluamme tukea maatilayrittäjää
vaikeinakin aikoina. LähiTapiolan Satovakuutuksella turvaat
satosi poikkeuksellisten sääilmiöiden varalta.
Lue lisää lahitapiola.fi/satovakuutus

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt

