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”Lakipykäliä tiukemmat ehdot ovat pois puun hintakehityksestä.”
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Ei kaikkia munia
yhteen koriin

K

oronakriisin myötä nähdään, että riskeihin
kannattaa varautua ajoissa ja hajauttaminen on
viisautta.
Huoltovarmuus testataan poikkeusoloissa.
Ruokahuollon osalta olemme suoriutuneet kriisissä hy
vin – kiitos ruokaketjun toimijoille. Rajoitukset aiheutti
vat toki suuria ongelmia tuhansille maatiloille ja muille
yrityksille, ja valtion tukitoimet tulevat tarpeeseen.
Kriisinkestävyys ei ole tullut itsestään. Ruokajärjestel
mä on pidetty kunnossa valtion, kuluttajien ja tuottajien
yhteistyöllä ja bioturvallisuus on viritetty huippuunsa.
Ammattilaiset ovat tämän tienneet, mutta nyt sen tietää
koko yhteiskunta.
SUOMESSA ELINTARVIKEALALLA tehdään töitä lakien

ja sopimusten mukaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain ruoka
huollon ongelmat liittyvät kovaan keskittämiseen ja
siirtotyövoiman surkeaan asemaan.
Ruokaturvan ydin on alan yritysten osaaminen ja kan
nattavuus. Oikea ruuan hinta vastaa yleistä kustannus
tasoa. Maailmalta saa halpoja tuotteita normaaliaikoi
na, mutta kriisissä ainoa tuki ja turva on oma tuotanto.
Poikkeusolot mullistivat työelämän. Toimistot tyhjeni
vät ja väki siirtyi etätöihin. Toivottavasti tämä rohkaisee
yrityksiä ja työntekijöitä työn hajauttamiseen. Suomessa
on tilaa ja valmiita asuntoja ja työtä voidaan jakaa maa
kuntiin.
METSÄTALOUS ON ESIMERKKI hajautetusta toiminnas
ta. Sadat tuhannet yksityiset metsänomistajat vastaavat
metsien kestävästä hoidosta ja teollisuuden puunsaan
nista. Monimuotoisuus ja -arvoisuus kukoistavat, kun
osa painottaa taloutta, osa luontoarvoja. Suomen metsät
olisivat yksipuolisempia, jos omistajuus keskittyisi yri
tyksille ja rahastoille. Perhemetsätalous on kestävyyden
ja monipuolisuuden vahvin tae.
Aluekehityksessä kannattaa myös muistaa, että kaikkia
munia ei kannata laittaa samaan koriin. Esimerkkinä
olkoon Lappi: koronavirus pysäytti hienossa kasvussa
olleen turismin, mutta puu ja metallit ovat kuitenkin
porskuttaneet kriisistä huolimatta. Talous ei ole
murtunut.
MTK:n viesti on, että perheviljelmiä ja
-metsänomistajia sekä hajautettuja rakenteita
kannattaa tukea ja edistää. Poikkeusolot ovat
sen todistaneet.

Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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päätoimittaja
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Välittäminen
välittyy
KEVÄT JA KASVUKAUDEN alku on ollut poikkeuksellinen ja mieleenpainuva. Helposti tarttuva ja
vaikeassa muodossaan henkeä uhkaava tauti on läsnä. Tieto sen talttumisesta vähentäisi tuskaa, mutta
tiedon puuttuessa näyttää tulevaisuus utuiselta ja
vaikeasti ennakoitavalta.
Pelko omasta tai läheisen sairastumisesta voi
tuoda pilviä taivaalle. Useaa maaseudun yrittäjää
huolettaa myös oman yrityksen taloustilanne sekä
oma ja läheisten henkinen jaksaminen.
Kevään kampanjoissamme olemme viestineet
kuluttajille ja päättäjille siitä, että viljelijä ei pysähdy
ja metsätaloudessa pidetään pyörät pyörimässä
koronasta huolimatta. Aika ajoin on kuitenkin syytä
jarruttaa ja pysähtyä. Lomat ja vapaat, läheisten
ihmisten seura, töistä irtautuminen ja harrastukset
lataavat akkuja.
Kun vastoinkäymiset osuvat omalle
kohdalle, löytyy paras apu useimmiten läheltä. Omillaan pärjäämisen kulttuuri on
Suomessa vahva, ja siksi apua ei helposti
pyydetä. Iso vastuu on siksi läheisillä.
Kun läheinen väsyy, pitää asiaan uskaltaa
tarttua.
Henkiseen jaksamiseen löytyy apua
myös Maaseudun tukihenkilöverkon ja
Välitä viljelijästä -hankkeiden
kautta. Apuun kannattaa
tarttua ja apua kannattaa antaa myös oman
perheen ulkopuolisille, sillä välittäminen
välittyy.

SISÄLTÖ
24 RUISTA RANTEESSA
Asfaltti polttaa
MTK:n moottoripyöräkerhossa on
nelisenkymmentä jäsentä. Kerholaiset ovat kiertäneet Suomea
yhdessä vuodesta 2015 saakka.

24

8
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26 MENOSSA MUKANA

Kuuluuks tää?
MTK toteutti monen vuoden digisuunnitelmat kertarysäyksellä.

14

Maisema on yhteinen asia
Maisema-arvojen huomioimisessa
paras tulos syntyy, kun kunnat ja
metsänomistajat löytävät yhteisen
sävelen.

12 KUKKARO
Sosiaaliturvaa viljelijälle

30 TAITAJA

Mela-turvan ja LähiTapiolan
vakuutustuotteita yhdistelemällä
viljelijä voi koota omalle tilalleen
parhaiten sopivan sosiaaliturvan.

Uusi elämä huonekaluille
Hirvensalmelainen metsän
omistaja Hetta Torpo entisöi
huonekaluja verhoomossa
kotitilallaan.

14 TÄTÄ PÄIVÄÄ
Maaseutu pitää ääntä
Tänä keväänä MTK on pitänyt
huolen siitä, että maaseudun ääni
tulee kuulluksi.

18 UUDET TUULET

18
20 KUUMA PERUNA

Helpompaa viestintää

Pidä huolta luonnosta

Ensi vuonna otetaan käyttöön
Oiva-jäsenpalvelu. Se helpottaa
erityisesti viestintää jäsenen ja
yhdistyksen välillä.

Myös viljelijät ja metsänomistajat
voivat tehdä osansa, jotta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä.
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SINUSTAKO
PÄÄTTÄJÄ?
Kuka päättää asioista metsänhoito
yhdistyksessä seuraavat neljä
vuotta? Metsänhoitoyhdistysten
valtuustovaalit ovat marraskuussa.

M

etsänhoitoyhdistyksen
jäsenten päätösvaltaa
käyttää valtuusto, joka
muodostuu jäsenistön
vaaleilla valitsemista
valtuutetuista. Uudet
metsänhoitoyhdistysten valtuustot vuosiksi 2021–2024 valitaan marraskuussa
käytävillä sähköisillä vaaleilla tai postivaaleilla.
Vaalien ehdokasasettelu on käynnissä
ja äänestys järjestetään 4.–25. marraskuuta.
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
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muista ajankohtaisista metsäasioista.
Jos olet kiinnostunut metsänhoitoyhdistyksestäsi ja sen toiminnasta, lähde
rohkeasti ehdokkaaksi.

Veteraani kannustaa mukaan

Metsänomistaja Annukka Kimmoa
voisi kutsua ”veteraanivaikuttajaksi”.
Hän keräsi luottamustoimiurallaan koko paketin metsäedunvalvontaa. Annukan mhy-vaikuttajaura alkoi, kun hänet
pyydettiin parin valtuustovuoden jälkeen vuonna 2007 mhy Kymenlaakson
hallitukseen. Sieltä ura jatkui silloisen
Järvi-Suomen metsänomistajaliiton hallitukseen.
Erilaisia luottamustoimia kertyi
MTK:n metsäjohtokunnan jäsenyyden ja
kakkospuheenjohtajuuden myötä useita
eri metsäalan järjestöissä ja säätiöissä.
– Tekemistä riitti ja päivät venyivät
pitkiksi, ainakin silloin kun Metsänomistajat-brändiä yhdessä tehtiin. Mutta koen päässeeni vaikuttamaan niin
järjestön kehitykseen kuin koko metsä-

alan toimijoiden yhdessä tekemiseen,
Annukka sanoo.
– Avoimin mielin lähdin aina uuteen
mukaan ja ainakin olen päässyt olemaan ajankohtaisen metsätiedon äärellä ja tapaamaan paljon metsäasioille
erittäin omistautuneita ihmisiä.
Annukka kannustaa kaikkia metsänomistajia olemaan kiinnostuneita
omasta yhdistyksestään ja lähtemään
mukaan hallintoon.
Valtuutettuna oleminen ei vaadi
mitään ennakkotietoja. Riittää, että on
kiinnostunut metsäasioista ja yhdistystoiminnasta tai haluaa vaikkapa vain
kokoontua silloin tällöin samanhenkiseen seuraan.
Lisätietoa vaaleista ja ehdolle asettumisesta sekä ehdokaslomakkeen saat
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi
ja osoitteesta mhy.fi/vaalit Samassa
osoitteessa voit tehdä leikkimielisen
Metsänomistaja-testin ja jakaa tuloksesi somessa!
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI

Kemera-töihin lisäaikaa

Taimikon varhaishoidon
ja nuoren metsän hoidon
Kemera-työt on tavallisesti tehtävä 12 kuukauden määräajassa.

Metsäkeskus myöntää lisäaikaa
koronavirukseen liittyvistä syistä.
SUOMEN METSÄKESKUS VOI myöntää poikkeuksellisesti lisäaikaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän
hoidon töihin, joihin on haettu Kemera-tukea. Lisäaikaa
näiden metsänhoitotöiden toteutukseen myönnetään
enintään vuosi, jos työt uhkaavat viivästyä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden
vuoksi.
Lisäaikaa varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töiden
toteutukseen voi hakea Metsäkeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä aiemmin hyväksytyn hankkeen päätösnumero, haetun lisäajan pituus,
joka voi olla enintään vuosi, ja lisäajan tarpeen perustelut.
Hakemuksessa pitää perustella, millä tavalla koronaepidemia on estänyt töiden tekemisen aiemmin hyväksytyssä
määräajassa.
Lisäaikaa voi hakea Kemera-hankkeen toteutusilmoituksen toimittamiselle annettuun määräaikaan mennessä.
Lisäaikaa ei myönnetä muista kuin koronavirukseen liittyvistä syistä.
TEKSTI JA KUVA ANNE RAUHAMÄKI
LISÄTIETOJA

metsakeskus.fi

MTK:n johtokunta jyrähti hanhista
Valkoposkihanhien aiheuttamia maatalous
vahinkoja on vuosi vuodelta enemmän.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ LUKUISIEN tilojen rehusato menetettiin valkoposkihanhien vuoksi. Syysviljojen kasvattaminen muuttoreitillä
on ollut jo vuosia mahdotonta ja viljelijät
ovat joutuneet vain sopeutumaan. Erityisen
paha ongelma on ollut Pohjois-Karjalassa.
MTK:n johtokunta vaatii, että ympäristöministeriö sallii tuhoja aiheuttavien hanhien
poistamisen pelloilta välittömästi ja että viljelijöille myönnetään täydet korvaukset hanhituhoista. Uudistus on välttämätön oikeudenmukaisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi
ja se tulee toteuttaa mahdollisimman pian
Tanskassa ammutaan 16 000 ja Ruotsissa
7 000 hanhea vuosittain. Nyt Suomessakin
yritetään aloittaa poikkeuslupakäytäntöä
muutamalla sadalla linnulla, mutta niistäkin
on valitusprosessi tulossa.

Valkoposkihanhien aiheuttamat tuhot ovat saaneet
huomiota myös mediassa.

– Suojametsästyskäytäntö sekä nopeasti
saatavat vahinkoperusteiset luvat on saatava
meilläkin käyttöön pikaisesti. Metsästykseen
perustuva karkottaminen tarvitsee rinnalleen myös järjestelyn, jossa hanhille tarjotaan yhteiskunnan kustantamia hanhien
ruokailu- ja levähdyspeltoja, sanoo MTK:n
kenttäjohtaja Timo Leskinen.
Hanhituhojen vuoksi viljakaupan sähköisellä markkinapaikalla Viljatorilla voi nyt tehdä osto- ja myyntitarjouksia myös säilörehupaaleista. MTK on yhdessä Viljatorin muiden
osakkaiden, erityisesti A-Rehun, HKScanin
ja Valion kanssa sopinut rahoitusjärjestelyistä. Viljelijät voivat olla yhteydessä omaan
osuuskuntaansa asiaan liittyen.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI
KUVA AKI NIEMELÄ
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Apua susivahinkojen
ehkäisyyn

Susikanta painottui pitkään
Itä-Suomeen, mutta viimeisen kymmenen vuoden
aikana laji on levittäytynyt
tasaisemmin koko maahan.

SusiLIFE-hankkeen tavoitteena on löytää konk
reettisia työkaluja susivahinkojen ennaltaehkäisyyn.
MTK ON SUSILIFE-HANKKEESSA mukana
rahoittamassa kotieläinten suojaamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä toimia, kertoo MTK:n kenttäjohtaja
Timo Leskinen.
Oikein pystytettynä ja ylläpidettynä sähköistetty
petoaita on erittäin tehokas tapa suojata eläimiä. Sen
pystyttäminen on kuitenkin hidasta. SusiLIFE -hanke
tarjoaa maanomistajien käyttöön myös kevyttä sähköistettyä petoaitaa, joka voidaan toimittaa ja pystyttää tiloille nopeasti.
– Maailmalla on käytössä petoaitojen lisäksi useita
muitakin menetelmiä, joita voisi testata ja soveltaa
Suomessa, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jani Pellikka.
Jos tilan lähellä on havaittu susia, kotieläimille on
syytä hankkia väliaikainen ja helposti pystytettävä
suoja. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä petoaitoja koordinoivaan Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon. Myös oma tuottajajärjestö kannattaa pitää
tilanteesta ajan tasalla.
– Testeissä tehokkaaksi tilapäisavuksi on osoittautunut jo olemassa olevan sähköaidan eteen viritetty
lippusiima, jossa on 50 senttimetrin pituiset, lähelle
maata ulottuvat kapeat muovisuikaleet, Pellikka
kertoo.
Järeän petoaidan materiaalien saaminen ja pystyttäminen vie aikansa. Rakentamisen ajaksi eläimet
kannattaa mahdollisuuksien mukaan siirtää öiksi
suojaan.
Suden pyynnin vaikutuksia vahinkojen määrään on
tutkittu jonkin verran Yhdysvalloissa. Vaikutukset riippuvat siitä, kuinka tehokkaasti vahinkoja aiheuttanut
yksilö löydetään ja kuinka nopeasti poisto onnistuu.
Yhdysvalloissa on testattu erilaisia karkottimia, jotka säikäyttävät sudet äänen, valon tai liikkeen avulla.
Etelä-Euroopassa käytetään usein laumanvartijakoiria
suojaamaan tuotantoeläimiä, ja se voi olla Pellikan
mukaan Suomessakin joissain tilanteissa toimiva
ratkaisu.
SusiLIFE-hankkeen suunnittelijoihin voi olla yhteydessä, jos omalla tilalla on tarvetta vahinkojen
ennaltaehkäisyyn.
TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI
KUVA MARKKU VUORIKARI
LISÄTIETOJA JA YHTEYSTIEDOT

susilife.fi
KUUNTELE MTK:N MAALTAVASTAAJAT-PODCAST SUDENNÄLKÄ

soundcloud.com/maaltavastaajat/jakso-50-sudennalka
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Muovit kiertämään

Lojuuko nurkissasi maatalousmuoveja? Laita ne
kiertoon.

MTK:n jäsenenä saat muovien keräyspalvelun alennettuun
hintaan Itä-Suomen Murskauskeskukselta.
MAATALOUSMUOVIN
KERÄÄMINEN OIKEA
OPPISESTI kiertoon on kestävä ja

ympäristöä säästävä teko. Miksi emme siis tekisi sitä kerralla oikein?
Itä-Suomen Murskauskeskus Oy
on MTK:n jäsenten yhteistyökumppani maatalousmuovien kierrättämisessä. Murskauskeskuksen kautta
puhdas muovi menee jalostukseen,
josta se tulee uusina muovituotteina
uudestaan käyttöön. Likaiset tai väärin lajitellut muovit joudutaan polttamaan energiana, vältetään siis sitä.
Lajiteltu muovi on hyvä säilyttää
irti maasta esimerkiksi lavalla, jotta

muovi ei pääse likaantumaan. Vähäinen vesi ja jää ei haittaa, mutta
huomioi, että vesi ja jää lisäävät
muovijätteen painoa ja siten painoon perustuvaa hintaa.
Noutopalvelu sisältää muovien
noudon lastauksineen, kuljetuksen
ja käsittelymaksun. Ilmoita tilauksen
yhteydessä jäsennumerosi. Palvelu
kattaa koko Suomen Ahvenanmaata
ja saaristoaluetta lukuun ottamatta,
ja hinta on sama ympäri maan.
TEKSTI MINNA OJANPERÄ
HINNAT JA OHJEET

mtk.fi/-/muovitkiertamaan

MITÄ KUULUU?

TEKSTI HANNA-MARI KASURINEN JA ANNE RAUHAMÄKI KUVA ESSI LAPPALAINEN

– On ollut hienoa päästä
osaksi maatalousyrittäjien
yhteisöä, johon yleensä
synnytään, Hanna-Mari
Kasurinen iloitsee.

Maatalousyrittäjä Hanna-Mari Kasurinen

Yhteistyön voimaa
pohjoisessa

E

läimet ovat olleet minulle aina
”se juttu”, joten lähdin Otavaan karjakkokouluun, vaikka
en ollut lehmään koskenutkaan. Valmistumisen jälkeen
työskentelin lomittajana ja
lomituspalveluyrittäjänä, MTK-Lapin inarilainen puheenjohtaja Hanna-Mari Kasurinen kertoo.
Hänen tehdessään pidempää sijaisuutta lopettavalla lypsykarjatilalla, innostus
oman karjan pitoon heräsi. Vuonna
2005 Kasurinen vuokrasi lomittamansa
tilan.
– Peltotyöt eivät kuitenkaan kiinnostaneet enkä nähnyt taloudellisestikaan
järkevänä hankkia omia koneita, joten
sovin traktoritöiden urakoimisesta toisen
lypsykarjatilan kanssa.
Sen jälkeen yhteistyö on jatkunut. Nyt
Kasurisella on Ivalossa yhteisnavetta kahden muun maitotilayrittäjän kanssa.
Tammikuussa Kasurinen valittiin
MTK-Lapin puheenjohtajaksi. Hän on
pohjoisin liiton puheenjohtaja kautta aikain. Johtokunnassa hän on ollut vuodesta
2011 lähtien ja varapuheenjohtajana vuosina 2012−17. Kasurinen toimii myös Inari-Utsjoen tuottajayhdistyksen sihteerinä.
– Vielä vuosituhannen vaihteessa hädin
tuskin tiesin mikä on MTK. Rohkenin
ottaa vastaan luottamustoimen puheenjohtajana, koska ajattelin, että voin tarjota
uutta näkemystä, kun alun perin tulen
alan ulkopuolelta.
Koronavirus katkaisi tuoreen puheenjohtajan vauhdikkaasti alkaneen kokousvuoden kesken reissun.
– Vielä 12. maaliskuuta järjestimme
Torniossa Aina on toivoa – Lapin mallilla!
-tilaisuuden. Seuraavan päivän Maaseutuverkoston Rovaniemen-tilaisuus peruuntui
ja palasin kotiin 300 kilometrin päähän.
Kilpailu käsidesistä ja hengityssuojista
tuntui Kasurisesta hämmentävältä navetan
varastojen äärellä. Hän ilmoitti kunnan
terveystoimeen, että häneltä liikenee kanisterillinen käsidesiä tarvittaessa.
Toukokuun puolivälissä Inarissa on
lunta vielä reilusti ja tulvapenkkoja korotellaan. Peltotöiden aloitus siirtyy reilusti
kesäkuun puolelle.
– Toivottavasti routa ei ole tänä vuonna
nostanut esiin sodanaikaisia räjähteitä,
joiden raivaus viivästyttää aina peltotöitä
entisestään.
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KUULUUKS TÄÄ?
MTK toteutti monen vuoden digisuunnitelmat
kertarysäyksellä. Etätyöskentely on herättänyt
oivalluksia ja kasvattanut yhteishenkeä.
TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVAT VL-ARKISTO, KARI PENNANEN JA MTK:N TYÖNTEKIJÄT

Tämähän toimii, hyräilee puheenjohtaja Juha
Marttila tyytyväisenä.
Vivi Marttila
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Maatalousyrittäjä
Timo Löfstedtillä ei
mene sormi suuhun
vaan näppäimille.
Terhi Löfstedt

K

uuluuks tää, puheenjohtaja Juha Marttila huhuilee läppärin näytöllä
aamuysiltä. Marttilan ilme
on epäuskoinen, kun monestakin tuutista vahvistetaan, että hyvin kuuluu.
MTK:n johtokunnan jäsenet istuvat
keskiviikkona 25. maaliskuuta siellä sun
täällä, kun korona-ajan ensimmäinen
MTK:n johtokunnan Teams-kokous
pyörähtää käyntiin. Kahdeksantuntinen
etäkokous ei jäänyt viimeiseksi.
Vaikka alku oli hieman kankeaa ja uuden opettelua, johtokunta päätti sutjakkaasti MTK:n toimista koronavirukseen
liittyen. Lisäksi se käsitteli muun muassa
luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta sekä maatalouden ilmastotiekarttaa.

meidät kaikki lataamaan sen kuuluisan
Teams-sovelluksen ja hoitamaan tapaamisia sitä kautta etänä.
MTK toteutti monen vuoden digisuunnitelmat ennätysajassa.
– Aikaisemmin on ajateltu, että pysyvätkö kaikki kärryillä, ja sen takia
näin nopeaa loikkaa on vältelty, kertoo
tietohallintopäällikkö Kimmo Kallion
alusta.
Koronavirus herätti järjestön miettimään, miten asiat voitaisiin tehdä toisin. Hyvässä tai pahassa ja vaihtoehdon
puuttuessa valtava määrä toimintoja
siirrettiin kertarysäyksellä verkkoon:
tapaamiset, kokoukset, koulutukset, tiedotustilaisuudet ja paljon muuta.
Järjestö otti valtavan digiloikan ja heilahti kertaheitolla digiaikaan.

Siirtymä verkkoon

Edistyksen airut

Vielä muutama kuukausi sitten monikaan ei tiennyt, mikä Teams on. Nyt se
on kaikkien huulilla.
Vaikka koronakriisistä on seurannut
paljon pahaa, asioilla on myös kultareunus. Koronavirus on pakottanut

Koronaviruksesta ja poikkeusjärjestelyistä huolimatta järjestö ei ole lakannut
olemasta vaan mennyt täyttä höyryä
eteenpäin.
Digiloikkia on tehty ympäri Suomea
yrityksissä, valtiolla ja kunnissa, mutta

MTK on toiminut edistyksen airueena
ja ottanut harvinaisen pitkän loikan.
Teamsin hyödyntäminen on ollut laajamittaista. Pääsääntö on ollut, että jo
sovittuja kokouksia ja tilaisuuksia ei
peruta, vaan ne siirretään verkkoon.
Myös valiokunnat ja verkostot toimivat
normaalisti etäyhteyksien kautta.
– Tästä on saatu paljon positiivista
palautetta. Käytäntöjä tullaan varmasti
hyödyntämään jatkossa. Suurin haaste
on varmasti ollut aikataulu ja muutos
nopeus. Kaikki tapahtui poikkeuksellisen
nopeasti organisaation ja yksittäisen
työntekijän näkökulmasta. Mutta tämä
on ollut myös suuri mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevaa tekniikkaa ja
ennen kaikkea luoda uudenlaista kulttuuria, Kallionalusta toteaa.
Suurin osa kevään koulutuksista on
saatu muokattua verkkokoulutuksiksi
tiukasta aikataulusta huolimatta. Tämä on mahdollistanut koulutuksiin
osallistumisen ympäri Suomea. Teams
mahdollistaa myös tilaisuuksien nauhoittamisen, jolloin niitä voi katsella
jälkikäteen itselleen sopivana aikana.
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Tiina Kananen

HYVÄ ME

Mari Lukkariniemi

Maire Lumiaho

Tiina Kanasella
on etätöissä
avustaja

Mari Lukkari
niemi askarteli
etätyöpisteen
säilytyslaatikoista.

Maire Lumiahon
etätyöpistettä ko
ristaa kuva lapsen
lapsesta, Hilmasta.

Jäseniltoja etänä
Järjestö lanseerasi myös virtuaalisen
jäsenillan. Jäsenpalvelusuunnittelija
Susanna Palkkimäen mukaan jäseniltoihin on osallistunut parhaimmillaan
liki 150 henkilöä. Lisäksi on järjestetty
livelähetyksiä Facebookissa, jotta jäsenet
saavat suoraa infoa koronatilanteesta.
Koronainfon livelähetys Facebookissa tavoitti
lähes 12 000
henkilöä ja
sitä seurasi liki
4 700 henkilöä.
Myös liitot ovat
järjestäneet
infotilaisuuksia
verkossa. Esimerkiksi MTK-Pirkanmaan
tilaisuutta ladattiin 800 kertaa.
– Olemme järjestönä tulleet jäsentemme kotisohville asti, mutta virtuaalisesti.
Tässä on paljon hyviä alkuja ja pohdintoja tulevaisuutta varten, kun mietimme
uusia tapoja toimia. Teknologia mahdollistaa jo niin paljon. Pystymme helposti
saamaan järjestön asiantuntijat ja jäsenet
saman pöydän ääreen, Palkkimäki kertoo.

”

Hän toivoo, että tulevaisuudessa
MTK pystyy luomaan enemmän
paikkoja vuorovaikutukseen ja luovaan keskusteluun sekä tuomaan tietoa vielä paremmin suoraan jäsenille.
Koronakeväänä MTK järjesti jäsenilleen muun muassa ajankohtaisia
infotilaisuuksia tukihausta ja -muutoksista, ympäristökorvausjärjestelmästä ja
monesta
muusta aiheesta.
Ympäristöaiheiset
verkkokoulutukset
tavoittivat hyvin maa- ja metsätalouden ympäristövastaavia, toimihenkilöitä ja tuottajia ympäri Suomen.
– Koronatilanteessa organisaatio
näytti vahvuutensa. Onnistumisia ja
osaamista on jaettu avoimesti. On
ollut hienoa huomata, kuinka toisten
onnistumiset rohkaisevat kaikkia kokeilemaan tekniikan hyödyntämistä,
iloitsee Kallionalusta.

 ämä on mahdolli
T
suus luoda uuden
laista kulttuuria.”
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Kimmo
Kallionalusta
on tyytyväi
nen siihen,
että käytössä
ollut tekniik
ka mahdol
listi etätöihin
siirtymisen.
Jar
kko

Sirk
iä

Saara Patama

Saara Pataman
etätyöpisteessä
on ergonomia
kohdallaan.

Kiteellä yhteydet ovat
toimineet ja etäkokoukset sujuneet moitteetta.
Kari Pennanen

SOME KIITTÄÄ
Koronakevät antoi suotui
san maaperän MTK:n some
kampanjoille.
Suomalaisen ruuan arvostus
kasvoi, ja somessa käytiin kiit
täviä keskusteluja. Kampan
joissa on muistutettu kulutta
jaa siitä, että ruokaa tuotetaan
viruksesta huolimatta ja että
suomalainen tuottaja tekee
töitä ammattitaidolla.
Suomalaisen ruuan suosimi
nen varmistaa huoltovarmuut
ta ja korkea omavaraisuus on
välttämätöntä kriisien varalta.
Lue lisää kampanjoista tämän
lehden Kentällä-sivuilta.

”Pilke silmäkulmassa ei välity”
MTK:n valtuuskunnan jäsen Kari Pennanen on tyytyväinen
etäkokouksiin mutta kaipaa myös lähikokouksia.

K

iteeläinen Kari Pennanen,
64, kiittelee vuolaasti
sähköisten härpäkkeiden
käyttöönottoa kokousten
järjestämisessä.
– Parasta on ehdottomasti
ollut se, kun aikaa ei mene matkustamiseen. Meiltäkin eestaas
pääkaupunkiseudulle menee
aikaa noin 12 tuntia. Teams on
tuonut kokouksiin elävyyttä eikä
tarvitse supatella epäkohteliaasti
kaverin kanssa, vaan keskustelun
voi käydä reilusti siinä oikean laidan keskustelupalstalla.
Pennanen kuitenkin toivoo,
että etäkokoukset eivät täysin
syrjäyttäisi lähikokouksia.
– Teams on hyvä lisä, mutta
kyllä oikeita kokouksiakin tarvitaan. Sosiaaliset kontaktit ja ih-

misten tapaamiset ovat tärkeitä.
Se pilke silmäkulmassa kun ei
nettikameralla oikein välity.
Ongelmat digilaitteiden kanssa
ovat yleisiä ja käyttöhäiriöitäkin
voi esiintyä. Pennanen kiittelee
vaimoaan, jonka kanssa hän on
yhdessä voinut ratkoa tekniikkaan liittyviä ongelmia.
Kokonaisuutena MTK:n järjestökentässä on ollut ongelmia
digilaitteiden kanssa todella
vähän. Yksittäisenä teknisenä
ongelmana Kimmo Kallionalusta
nostaa esille mobiiliverkon kuuluvuuden.
– Sujuva etätyöskentely edellyttää kohtuullisen hyvää 4G-kuuluvuutta. Se ei ole itsestäänselvyys edes pääkaupunkiseudulla,
puhumattakaan maakunnista.
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KUKKARO

Pasi Leino / VL-arkisto

SOSIAALI
TURVAA
VILJELIJÄLLE
Mela-turvan ja LähiTapiolan
vakuutustuotteita yhdistelemällä
viljelijä voi koota omalle tilalleen
ja elämäntilanteeseensa parhaiten
sopivan sosiaaliturvan.

TEKSTI LEENA VEHKOMÄKI / MELA SEKÄ JENNA KETO JA SAMI MYYRÄ / LÄHITAPIOLA
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R

akensimme tähän juttuun
esimerkit viljelijän sosiaali
turvasta yhdelle maa
tilalle skenaarioina niin,
että maataloustuotanto
ja yrittäjät ovat erilaisia.
Esimerkit kuvaavat mielestämme hyvin
todellista elämää esimerkiksi suku
polvenvaihdostilanteissa.
Ne kertovat hyvin myös sen, miksi
MYEL-työtulon määräytymisperusteisiin
on annettu vaihteluväli ja mitä kaikkea
tulee ottaa huomioon MYEL-työtulon
tasoa päätettäessä. Joissain tilanteissa on
välttämätöntä varautua ja hallita riskiä
Mela-turvan lisäksi myös muulla vakuu
tusturvalla.
Tilamallina on eteläsuomalainen maa
tila, jolla on 60 hehtaaria peltoa ja 43
hehtaaria metsää. Teimme viisi erilaista
skenaariota. Ensimmäisessä 65-vuotias
viljelijäpariskunta on velattomia yrittäjiä.
Tilalla on 30 lypsylehmää ja nuori karja.
Muissa skenaarioissa tilalle on tehty
sukupolvenvaihdos ja yrittäjäpariskun
nat ovat 35-vuotiaita. Skenaarioissa 2–5
tilalla oleva vieraan pääoman määrä se
kä todellinen maataloustulo vaihtelevat.
Taulukossa 2 on kuvattu se, miten
viljelijän sosiaaliturva rakentuu va
litun MYEL-työtulon ja viljelijän iän
perusteella. Kaikki laskelmat on tehty
henkilöä kohti. Mela, MATA ja KELA
viittaavat näiltä tahoilta saataviin päivä
rahoihin.

Vakuutusturvan tarve
Vakuutuksilla on mahdollista täydentää
sosiaaliturvan kautta saatavia etuuksia
eri tilanteissa. On hyvä pohtia, mitä
riskejä on, miten niistä selviäisi ja miten
haluaisi toimia, jos jotain sattuisi. Ylei
nen tapa määrittää henkivakuutuksen
tarve on laskea velat + vuoden tulot +
20 000 e/lapsi
Henkivakuutuksella voi varmistaa
maatilan liiketoiminnan jatkumisen ja
turvata läheisten talouden. Skenaariossa
1 viljelijäpariskunnalla ei ole enää vel
kaa, joten taloudelliset riskit maatilan
osalta ovat melko hyvin hallinnassa.
Se, mihin kannattaa varautua, on pe
rintöveron seuraamukset sekä tilan ja
perheen turvaaminen. Mitä jos toinen
joutuu jatkamaan tilaa yksin?
Henkivakuutuksen voi mitoittaa niin,
että sen avulla voi varautua perintö
veroihin sekä turvata tilan jatkajan

Pasi Leino / VL-arkisto

tulevaisuuden. Jos tätä ei tehdä, voi se
johtaa pakon edessä tehtäviin metsäkauppoihin tai kiinteän omaisuuden
realisointiin.
Muissa skenaarioissa tiloilla on velkaa, mikä jopa lisää henkivakuutuksen
tarvetta. Jos lainat ovat kummankin
vastuulla, voisi niistä selviäminen yksin
olla mahdotonta. Olennaista on selvittää pariskunnan vastuut lainan suhteen
ja mitoittaa vakuutus niiden perusteella.
Yrittäjäpariskunnan toisen osapuolen
menehtyminen tarkoittaisi sitä, että
toisen täytyisi selvitä vastuista yksin.
Kun arjen menoista on totuttu huolehtimaan yhdessä, kannattaa henkivakuutusta miettiessä huomioida mahdolliset
ansiotulot.

Varaudu työkyvyttömyyteen
Monilla maatiloilla on paljon velkaa,
mikä lisää riskialttiutta ja varautumisen
tarvetta. Tätä kuvaa skenaario 5. Myös
tässä tilanteessa on tärkeä miettiä, miten vain toinen selviäisi menoista yksin
ja miten tilan jatkuvuus turvataan, jos
jotain yllättävää tapahtuisi.
Kaikissa skenaarioissa sairastuminen,
tapaturma ja sairausloma tarkoittavat
yhtä käsiparia vähemmän. Melalta tuleva työkyvyttömyyspäiväraha on mitoitettu lähinnä henkilökohtaisiin menoihin. On tilannekohtaisesti hyvä katsoa,
riittääkö se vai tarvitaanko lisäturvaa.
Työkyvyttömyyden turva tulisi aina
mitoittaa niin, että pakolliset maksut
saadaan maksettua. Jos lainaa pitää
lyhentää 2 000 euroa kuussa ja muita
pakollisia kuluja on 1 000 eurolla, pitää
ne huomioida ja varmistaa selviäminen
kaikissa tilanteissa.
Jos työkyvyttömyys pitenee ja jää jopa
pysyväksi, on taloudellisiin vaikutuksiin
mahdollista varautua pysyvän työkyvyttömyyden turvalla. Pysyvään työkyvyttömyyteen varautumisessa turvan tarve on
yleensä samalla tasolla henkivakuutuksen kanssa.
Sisällössä ei ole huomioitu yksilökohtaisia eroja tai oteta
kantaa yksilön oikeudesta kyseisiin sosiaalietuuksiin.
Sosiaaliturva, sen määräytymisperusteet, verotus ja niihin
liittyvä lainsäädäntö voivat muuttua. LähiTapiola-ryhmään
kuuluvat yhtiöt, Mela tai niiden palveluksessa olevat
työntekijät eivät vastaa tietojen virheettömyydestä tai
puutteista, eivätkä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
Päätelmät sosiaaliturvan täydennystarpeista ovat suuntaa
antavia ja yksilön henkilökohtainen tilanne voi olla
arviota parempi tai heikompi. Henkilön tulee itse selvittää
oikeutensa sosiaalietuuksiin ja sosiaaliturvansa määrä.

”

 itä jos joutuu
M
jatkamaan
tilaa yksin?”
Maatilan lainat
vaikuttavat henki
vakuutuksen
suuruuteen.

1. MAATILA JA ERI SKENAARIOT
Skenaario

Viljelijän ikä

Velkaa

MYEL-työtulo/henkilö

Maataloustulo/henkilö

1

65

0

22 000

22 000

2

35

300 000

22 000

30 000

3

35

300 000

30 000

30 000

4

35

300 000

40 000

30 000

5

35

1 200 000

16 750

10 000

2. MAANVILJELIJÄN SOSIAALITURVA
Skenaario

Maataloustulo €/päivä

Mela

MATA

KELA

1

60

43

61

44

2

82

43

61

44

3

82

58

83

60

4

82

78

111

68

5

27

33

47

33

3. M
 ELA-TURVAN TÄYDENNYSTARVE
MAATALOUSTULOON VERRATTUNA
Mela-sairaspäiväraha

MATA-päiväraha

KELA päiväraha

Velanhoito €/päivä

17

0

16

0

39

21

38

67

24

0

22

67

4

0

14

67

0

0

0

267

LÄHDE

Melan ja LähiTapiolan laskema esimerkki
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TÄTÄ PÄIVÄÄ
Jarno Mela

MAASEUTU
PITÄÄ ÄÄNTÄ

Tänä keväänä tapetille ovat nousseet
niin kausityövoima kuin kriisituet. MTK
on pitänyt huolta jäsenistään ja siitä,
että maaseudun ääni tulee kuulluksi.
TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVAT VL-ARKISTO

K

orona on kuin korvamato.
Se tunkeutuu alitajuntaan
kuin mato omenaan, Jyrki
Wallin kuvaa korona-ajan
ensimmäisiä päiviä.
Wallin aloitti MTK:n toiminnanjohtajana tämän vuoden alussa,
eikä varmasti osannut ennustaa, että
maailma heilahtaa toiseen asentoon jo
parin kuukauden kuluttua.
Merkkejä epidemiasta oli jo tammikuussa, mutta tietoisuuteen maailmanlaajuisesta kriisistä herättiin Suomessa
vasta helmikuussa.
Päättäjien ensimmäiseksi huolenaiheeksi nousi terveys. Pian kuitenkin
tiedostettiin, että koronavirus aiheuttaa
ison lommon talouteen. WHO julisti
koronaviruksen pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020.

Seurantaa ja ohjeita
Wallin kääri hihat ja perusti 11. maaliskuuta pienen koronatiimin eli sisäisen
nyrkin. Se loi MTK:lle ja samalla koko
maatalous- ja metsäpuolen kenttäorganisaatiolle sisäisen ohjeistuksen.
– Sanna Marinin hallituksen ilmoitettua ensimmäisen kerran kiristyvistä
toimista 12. maaliskuuta annoimme
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toimintaohjeet niin henkilöstölle, järjestötoiminnalle kuin jäsenten elinkeinotoiminnalle. Sen jälkeen tuo nyrkki
on toiminut taustalla päivittäin. Samalla
organisaatio siirtyi lähes kokonaan etätöihin, Wallin muistelee hektisiä päiviä.
Toiminnanjohtajan johdolla MTK
aloitti myös laajennetun linja- ja ryhmäjohdon palaverit. Näiden kokousten
ja koko organisaation asiantuntijoiden
voimin kirjattujen analyysien avulla luotiin päivittyvää tilannekuvaa. Sen avulla
on ohjattu järjestön toimintaa, jonka
tavoitteena on jäsenten ja heidän elinkeinojensa tukeminen.
Syntyivät ajantasaisesti päivittyvät dokumentit, verkkosivut ja viestintäsuunnitelma.
– Oli tärkeää reaaliaikaisesti hahmottaa, miten epidemia tulee vaikuttamaan
suomalaiseen ruuantuotantoon ja huoltovarmuuteen, Wallin toteaa.

Kausityövoima tapetilla
Hallitus päätti kovista rajoitustoimenpiteistä maaliskuussa: rajat sekä koulut
suljettiin. MTK:ssa ymmärrettiin heti,
että koronaepidemia aiheuttaa maaseudun elinkeinoihin, erityisesti ruokaketjuun kovan iskun. Tärkein tehtävä oli

Seuraava tärkeä etappi on syksyn
budjettiriihi, jossa hallitus päättää
elvytystoimista, Jyrki Wallin sanoo.

puskea jäsenten tietoisuuteen, miten
tiloilla pitää toimia. Tässä MTK:n koronasivuilla, uutiskirjeillä ja myös Maaseudun Tulevaisuudella oli tärkeä rooli.
MTK:n tärkeimmät tavoitteet olivat
jäsenten suojaaminen virukselta, sen
leviämisen ehkäisy sekä taloudellisten
seurausten minimointi. Johto ja asian
tuntijat olivat yhteydessä päättäjiin,
laativat kirjeitä, tiedotteita ja uutisia.
Yhtään kiveä ei jätetty kääntämättä.
MTK:ssa oli jo kriisin alkuvaiheessa
hyvin selkeä tilannekuva siitä, että joillekin tiloille seuraa katastrofi, jos ne
eivät saa kausityövoimaa. Julkisuudessa
ei ollut realistista käsitystä siitä, mitä
työvoimapulasta todellisuudessa seuraa.
Tämä piti saada sekä päättäjien että median tietoisuuteen. Alkoi vyörytys.
Lopulta työ tuotti tulosta. Ensimmäisessä vaiheessa hallitus lupasi, että
Suomeen voivat tulla huoltovarmuuden
kannalta tärkeät 1 500 ulkomaista kausityöntekijää. Toukokuun alussa hallitus
päätti nostaa ulkomaisen kausityövoiman kiintiötä 4 500 henkilöön.
Media tykästyi kausityövoimaongelmaan, ja aiheesta uutisoitiin päivittäin.
Maaseudun huolenaiheita oli kuitenkin
enemmän. Järjestö teki tiiviisti töitä

Tavallisena kesänä
Suomeen saapuu
vuosittain noin 16 000
kausityöntekijää
Kari Salonen
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kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi suomalaiseen ruokaan, metsään ja
niiden merkitykseen huoltovarmuuden
turvaamisessa.
– Halusimme kertoa kuluttajille,
että huolta ei ole, suomalainen maatalous varmistaa ruuantuotannon. 80
prosentin omavaraisuusaste peruselintarvikkeissa on elintarvikehuoltomme
vahvuus. On kuitenkin syytä kiinnittää
huomiota siihen, että jokainen voi omilla
kulutuspäätöksillään vahvistaa
Suomen omavaraisuutta, Wallin muistuttaa.

”

Marinin hallitus aloitti tukitoimet
työpaikkojen ja elinkeinojen pelastamiseksi. Business Finlandin, ely-keskusten ja kuntien yrityspalveluiden
kautta jaettiin tukea kriisistä kärsiville
yrityksille. Myös ravintolat saivat
oman tukipaketin.
MTK:lla on riittänyt työtä siinä, että
myös alkutuotannolla ja maaseudun
elinkeinoilla on mahdollisuus saada
kriisi- ja kehittämistukea
yritysneutraalisti. Hallinnon
siiloutumisen
aiheuttamat
ongelmat ovat
tulleet kriisi
aikaan erityisen selkeästi esille ja työsarkaa riittää.
– Samalla kun tautitilanne laantuu, huomio siirtyy yhä enemmän
talouteen ja kriisin jälkeiseen aikaan.
Tällä saralla varmasti työtä riittää ja
seuraava merkittävä etappi on syksyn
budjettiriihi, jossa hallitus tekee päätöksiä siitä, miten Suomea elvytetään.
On tärkeää, että näissä päätöksissä
maaseudun elinkeinot huomioidaan,
Wallin korostaa.

 alusimme kertoa
H
kuluttajille, että
huolta ei ole.”

Kriisitukea maatiloille
Kesän koittaessa alkoi käydä yhä selvemmäksi, että kriisin aiheuttama taloudellinen isku olisi syvä.
Kriisin alkuvaiheessa ennusteet povasivat korkeintaan muutaman prosenttiyksikön laskua bruttokansantuotteeseen.
Toukokuussa hallituksen asettama työelämäprofessori Vesa Vihriälän taloustyöryhmä arvio, että lasku saattaa olla jopa
yli 10 prosenttia.
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Kriisissä vahvuus mitataan
MTK:n edunvalvontaorganisaatio on
erityisen vahva kriisitilanteessa. Halu
auttaa jäseniä selviytymään vaikean
vaiheen yli näkyi ja kuului. Koko
MTK-perhe keskusliitosta liittoihin,
tuottaja- ja metsänhoitoyhdistyksiin
hitsautui entistä tiiviimmin yhteen.
Joukkue on toiminut koko kevään ajan
hienosti yhteen hiileen puhaltaen.
– Hallinto ei halvaantunut, vaan työ
vaihtui kuin lennosta etäyhteyksien
päähän ja hommat hoidettiin kovalla
sykkeellä. Yhteinen ajatus oli, että tästä
kaikesta selvitään yhdessä, Jyrki Wallin
tiivistää.
Jokainen kriisi tarkoittaa myös mahdollisuuksia. Koko kenttä on ottanut
ison harppauksen tulevaisuuteen.
Maaseutunuoret aloittivat live-lähetykset Instagramissa, jäsenten video
kokoukset ja etätapahtumat ovat tulleet jäädäkseen.
– Vielä kun saamme Oiva-jäsenpalveluportaalin käyttöön, niin meitä ei
pysäytä mikään, edes korona, Wallin
visioi.
LISÄTIETOA

mtk.fi/korona

Jarno Mela

MTK:n elinkeinojohtaja Marko
Mäki-Hakola organisoi ukrainalaisten kausityöntekijöiden
lentoja. Huhtikuussa hän oli
työntekijöitä vastassa Helsinki-
Vantaan lentoasemalla.

APUA KORONA
SIVUILTA

Maaseutu on näkynyt
ja kuulunut tämän
kevään uutisissa.

1
2
3

Miten ehkäis
en
tartuntoja?

Miten toimin
tartuntat ilant
eessa?
Kysymyksiä
ja
vastauksia -pal
sta.

LUE LISÄÄ

mtk.fi/korona

Mitä MTK teki?

Kevään aikana MTK on julkaissut noin 70 koronavirukseen liittyvää tiedotetta ja
uutista sekä tehnyt useita esityksiä hallitukselle. Alla muutama poiminta.
 TK JA Suomen Maaseutu
M

 UN AHDISTUS tiloilla
K

 TK OLI huolissaan valkuais
M

lisääntyi, MTK jakoi kanavis
saan Välitä viljelijästä -hyvin
vointiluentoja ja Maaseudun
tukihenkilöverkon juttusarjoja.

pulasta, johon viljelijöiden on
syytä varautua.
 TK VAATI, että elin
M

naapuri- ja hätäaputöihin.

 TK VAATI, että koronapan
M

tarvikkeiden hintaneuvotteluja
lykätään syksyyn.

saanti maa- ja puutarha
tiloillemme on uhattuna. MTK
vaatii erityistoimia.

 TK TEKI hallitukselle esi
M

demiaan varaudutaan lomitus
palveluissa lakimuutoksin ja
joustavin käytännöin.

 TK VAATII, että kaikki
M

 TK:N HEVOSV ERKOSTO
M

verotuksen joustot otetaan
käyttöön.

teki hallitukselle esityksen työ
kalupakista.

 TK OLI mukana hankkeessa,
M

 TK PURKI pettymystään,
M
kun ulkomaisen työvoiman tulo
maahan oli erittäin rajattua.

matkailuyrittäjät ry keräsivät
13.–16.3. kahdeltasadalta
maaseutumatkailuyritykseltä
tietoja koronaviruksen vaiku
tuksista.

tojen opiskelijoille tarjottiin mah
dollisuutta työskennellä maatilal
la ja samalla edistää opintoja.
 ÖITÄSUOMESTA.FI-
T
PALVELU laajennettiin

 AUSITYÖNTEKIJÖIDEN
K

jossa ammatillisten oppilaitosten,
ammattikorkeakoulujen ja yliopis

tyksen pelastus- ja valmius
paketista.

 TK TIEDOTTI elintarvi
M
kehuollon vahvuuksista ja
tilojen heikkenevästä talous- ja
rahoitustilanteesta sekä suoja
varusteiden, torjunta-aineiden
ja varaosien saannista.

 TK KRITISOI hallitusta
M

saamattomuudesta kotimaisen
työvoiman työllistymisessä.
 TK:N JOHDOLLA toteu
M

tettiin Töitä Suomesta Oy:n
kampanja, jotta tilat saavat
osaavia ja motivoituneita työn
tekijöitä.
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HELPOMPAA U
VIESTINTÄÄ
Oiva-jäsenpalvelu otetaan käyttöön
ensi vuonna. Nyt on aika päivittää
jäsentiedot omaan yhdistykseen.
TEKSTI MERJA ELOMAA KUVA TUOMO KESÄLÄINEN / VL-ARKISTO

usi Oiva-jäsenpalvelu
portaali tarjoaa yhtenäiset työvälineet ja
jäsenpalvelut kaikille
MTK:n yhdistyksille ja liitoille.
MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksen perusjäsenelle uudistus
näkyy etenkin uusina digipalveluina. Oiva-jäsenpalvelu
otetaan käyttöön ensi vuonna.
Oiva on osa koko MTK-järjestön uudistusta.
Oivan hyötyjä ovat jäsenrekisterin ja -tiedon eheä hallinta
sekä helppo viestintä jäsenen
ja yhdistyksen välillä. Uuden

jäsenpalvelualustan kautta tulet saamaan tietoja koulutuksista, webinaareista, kampanjoista, jäseneduista, oman yhdistyksesi sekä alueellisen liiton
ja keskusliiton toiminnasta.
Päivitä jäsentietosi omaan
yhdistykseesi ennen Oivan
käyttöönottoa. Jäsentietojen
päivittäminen on tärkeää, jotta
uudistuneet jäsenedut ovat
käytettävissäsi. Esimerkiksi
tilinavauksissa tarkistamme aina ensin jäsenyyden, ja pääset
vasta sen jälkeen järjestelmässä
eteenpäin.

”Ei menetetä hermojamme”

Antti Yli-Perttala suoritti korkeakouluharjoittelunsa MTK-keskusliitossa Oiva-jäsen
palvelualustan kehitystiimissä keväällä 2020. Yli-Perttala on myös MTK Hämeenkyrön
sihteeri ja toi keskusliittoon arvokasta tietoa yhdistyksen käytännön työstä.
Mitä teit harjoittelun aikana?
Tehtävänäni oli koordinoida y-tunnusten
keräämistä jäsenrekisteriin liitoittain ja yhdistyksittäin, jotta y-tunnusten avulla voidaan yhdistää MTK-tiedot sekä mhy-tiedot
keskenään. Y-tunnusten avulla jäsenistö
pystyy myös hyötymään MTK Hankinnat
Oy:n hyvistä jäseneduista.

Mihin Y-tunnuksia ja
tilatunnuksia tarvitaan?
Tunnuksia tarvitaan MTK- ja mhy-jäsenyyksien yhdistämiseen. Tavoitteena on
yhtenäinen jäsenyys niin, että henkilö on
vain kerran rekisterissä. Osa MTK Hankinnat Oy:n jäsenetupalveluista on tarjolla
vain Y-tunnuksellisille.

Miten yhdistykset ovat
ottaneet kyselyt vastaan?
Valtaosa yhdistyksistä on ottanut innokkaasti vastaan jäsentietojen päivitykset.
Kiitos siitä kuuluu kaikille toimijoille, jotka
ovat käyttäneet vapaa-aikaa tähän työhön. Osaa yhdistyksistä olemme auttaneet
tietojen täydentämisessä keskusliitossa.
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Miksi on tärkeää
päivittää jäsentietoja?
Järjestön jäsentiedon ajantasaisuus ja
eheys ovat kaiken järjestötyön a ja o. Jotta uudessa Oiva-jäsenpalveluportaalissa
kyettäisiin lähettämään kohdennettua
viestintää sekä yhdistystasolla että liittoja keskusliittotasolla, jäsentietojen tulee
olla ajantasaisia. MTK Hämeenkyrön
sihteerin roolissa olen kertonut omalle
yhdistykselle, että henkilötietojen muutoksia emme saa vielä julkisista rekistereistä, vaan jäsenen itse pitää ilmoittaa
minulle muuttuneet tiedot.

Mitä tietoja vielä
puuttuu jäseniltä?
Ensi syksynä tarkastelussa on pelto- ja
metsähehtaarit sekä uutena maksuperusteena eläinyksiköt. Näitä tietoja
saadaan viranomaislähteistä. Yhteys
tiedoista osalta jäsenistä puuttuu
sähköpostiosoite, joka mahdollistaa
tulevaisuudessa digipalveluiden käytön.
Sähköpostiosoitteita voisi lisätä jäsenrekisteriin niin paljon kuin mahdollista.

Mihin yhdistysten
pitäisi kiinnittää
huomiota asioidessaan
jäsenten kanssa?
Oma näkemykseni on se, että jäsenten
kanssa asioidessaan sihteeri tarkistaa
jäsentiedot sekä MTK-yhdistyksen jäsenyyden. Lisäksi olisi hyvä muistaa, että
jokainen jäsen on asiakas ja asiakasta
kuuluu palvella arvostaen.

Olet myös MTK-Hämeenkyrön
jäsensihteeri. Mitä terveisiä
haluaisit lähettää muille
jäsensihteerille?
Olemme kaikki järjestöuudistuksen pyörteessä, niin yhdistykset kuin keskusliitto.
Ei menetetä hermojamme, kun tarkastamme jäsentietoja uudella kierroksella
syksyllä. Kehotan sihteerejä sekä jäsensihteerejä osallistumaan MTK:n sihteerivalmennukseen. Sieltä saa todella paljon
vinkkejä oman yhdistyksen toimintaan.
Rohkaisen yhdistyksiä kokeilemaan myös
uusia viestintätapoja. Tällainen mahdollisuus tulee uuteen Oivaan.

TIETOJEN
PÄIVIT TÄMINEN
K ANNAT TA A

senedut
Saat uudet jä
ösi.
tö
yt
helposti kä

1
2
3
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Saat tärkeät
eeseen.
tt
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n
oikeaa
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Saat uudet d
ösi.
tö
yt
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Timo Yli-Perttala

Antti Yli-Perttala opiskelee
Laurea-ammattikorkeakoulussa
liiketalouden tradenomiksi.

”

Päivitä
jäsentietosi
omaan
yhdistykseesi.”
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PIDÄ HUOLTA
LUONNOSTA

Jotta luonnon moni
muotoisuuden köyhtyminen
saadaan pysäytettyä, tarvitaan
koko yhteiskunnan panosta.
Myös viljelijät ja metsän
omistajat voivat tehdä osansa.
TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI
KUVAT RIITTA-LIISA PETTERSSON
PIIRROKSET MARIA RUOKOSTENPOHJA

Suomi on sitoutunut
kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden
heikentyminen.
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– Viljelijät elävät luonnosta. Sukupolvien perimä ja
luonnon eteen tehty työ
kiinnostaa ihmisiä, Riitta-
Liisa Pettersson iloitsee.
Kaj-Ove Pettersson

L

uonnon monimuotoisuus eli
biodiversiteetti on elämän ja
hyvinvoinnin perusta sekä
ruuantuotannon, elinvoimaisten metsien ja terveen
ympäristön edellytys. Siitä
huolehtiminen on tärkeä osa suomalaista maa- ja metsätaloutta.
MTK julkaisi luonnon monimuotoisuusohjelman maaliskuussa. Sen
tavoitteena on turvata ja edistää biodiversiteettiä unohtamatta taloudellista
kestävyyttä ja omaisuudensuojaa. Ohjelma tarjoaa konkreettisia ratkaisuja
sekä tiloille että yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi. Hyvät viljely- ja
metsänhoitokäytännöt, kohdennettu
luonnonhoito ja ennallistaminen sekä
maanomistajalähtöinen vapaaehtoinen
suojelu ovat keskeiset työkalut.
Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin (2019) mukaan eri elinympäristöjen
arvioiduista lajeista uhanalaisia on keskimäärin 11,9 prosenttia. Metsälajeista
uhanalaisia on yhdeksän prosenttia.
– Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon maaseutuelinkeinoja
harjoitettaessa. Metsissä ja pelloilla
tehdyillä toimilla on aidosti vaikutusta.
Esimerkiksi metsien sertifioinnin myötä

jätettävien säästöpuiden ansiosta monet
lajit pärjäävät entistä paremmin. Säästöpuiden aateliin kuuluvien järeiden haapojen lukumäärä on kuusinkertaistunut
lyhyessä ajassa, kertoo MTK:n kenttäpäällikkö Markus Nissinen.

Apua asiantuntijalta
Omaa tilaa kannattaa tarkastella kokonaisuutena, jotta tunnistaa monimuotoisuudelle arvokkaat elinympäristöt.
Monesti luonnon monimuotoisuuden
kannalta mielenkiintoiset kohteet osuvat sekä pellon ja metsän rajapintaan että pitkään hoidossa olleisiin tai entisiin
luonnonlaidunalueisiin.
– Oma ympäristö on usein ”liian tuttu”, jolloin viljelijä ei välttämättä itse
huomaa tilansa luontoarvoiltaan kiinnostavia kohteita. Ammattilainen voi
auttaa niiden löytämisessä. Kannattaa
hyödyntää esimerkiksi Neuvo 2020 -järjestelmän maiseman- ja ympäristönhoidon neuvojia ja selvittää yhdessä, miten
luonnon monimuotoisuutta voidaan
omalla tilalla turvata ja edistää osana
jokapäiväistä toimintaa, MTK:n asiantuntija Airi Kulmala vinkkaa.
Neuvo 2020 -ympäristöasiantuntija Riitta-Liisa Pettersson ProAgria

Suomen Talousseurasta on 25-vuotisen
viljelijäyhteistyön aikana huomannut,
että suhtautuminen luonnon monimuotoisuuteen on kehittynyt positiiviseen suuntaan sekä yhteiskunnassa että
viljelijöiden keskuudessa.
– Tilan peltoihin liittyviä monimuotoisuuskohteita ja luonnonlaitumia voi
hoitaa ympäristösopimusten avulla. Ympäristökorvauksen ehdot on rakennettu
siten, että toteutetut toimet lisäävät ja
palauttavat luonnon monimuotoisuutta.
Hoitotoimenpiteitä tilojen kanssa läpikäydessä on ollut hienoa havaita, että
monella on herännyt aito kiinnostus
luonnonhoitoon, Pettersson kuvailee.
Monipuoliset ja kestävät metsänhoitomenetelmät mahdollistavat maanomistajien tahdon ja tavoitteiden toteutumisen. Luonto kiittää, kun jättää arvokkaat elinympäristöt metsänkäsittelyn
ulkopuolelle. Hallittu hoitamattomuus
auttaa luontoa – täydellisen hoitamattomuuden ja yksilajisen monokulttuurin
välissä on paljon vaihtoehtoja.
– Metsänomistajan kannattaa miettiä
omat luonnonhoidon tavoitteensa. Jos
monimuotoisuutta haluaa huomioida
lain ja metsäsertifioinnin vaatimuksia
laajemmin, Monimetsä-toimintatapa
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Metsänhoidossa ja
puunkorjuussa on
otettava huomioon
kaikki monimuotoisuuden tasot.

tarjoaa ratkaisuja. Vinkkejä ja käytännön toimia kannattaa kysyä metsänhoitoyhdistysten neuvojilta, Markus Nissinen toteaa.

Kestävää viljelyä
– Minulta toivotaan paljon neuvoja
kosteikkojen perustamisesta ja niiden
hoitotoimenpiteistä, Riitta-Liisa Petterson kertoo.
Kosteikolla voidaan saavuttaa monia
hyötyjä niin eliöiden kuin vesienkin
kannalta. Jo pienikin kosteikko on luonnolle eduksi ja piristää maisemaa.
– Metsissä ja peltoalueilla pienvesien
ja vesistöjen varteen ravintoa, suojapaikkoja ja varjostusta tarjoavat suojakaistat
ovat eduksi myös vesiensuojelun kannalta. Pitämällä pellot kasvipeitteisenä
talvella vähennät ravinnekuormitusriskiä ja samalla tarjoat eliöille ruoka- ja
talvehtimispaikkoja, Airi Kulmala muistuttaa.
Monipuolinen viljelykierto tehostaa
maaperämikrobiston toimintaa sekä vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta. Samalla satovarmuus kasvaa.
Airi Kulmalan mukaan kerääjäkasveja
hyödyntämällä sekä monilajisilla nurmilla ja muilla seoskasvustoilla voi lisätä
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peltojen lajirikkautta. Kerääjäkasvin
tarkoitus on sitoa viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ja maasta vapautuvia
ravinteita sekä lisätä kasvipeitteisyyttä
sadonkorjuun jälkeen.
– Biologista kasvinsuojelua voi tehostaa
myös parantamalla kasvituholaisten luontaisten vihollisten elinoloja. Monimuotoisista pientareista, saarekkeista, kaistoista
ja kukkivista aluskasveista on iloa myös
hyötyhyönteisille, Kulmala kuvailee.
– Metsien reunavyöhykkeistä kannattaa tehdä puoliavoimia, hakamaisia ja
välttää liiallista pusikoitumista. Suositaan eri-ikäistä puustoa ja monilajisuutta. Samaa ajattelutapaa toteutetaan peltosaarekkeilla. Paras lopputulos saadaan
hitaasti kiiruhtaen, Pettersson lisää.
Monimuotoinen, puoliavoin reuna
helpottaa myös vähemmän varjostavana
viereisen peltolohkon viljelyä.

Säästöpuuryhmät jätetään kokonaan
käsittelemättä. Älä korjaa niistä tuulenkaatojakaan, ne ovat tulevaisuuden
lahopuuta, Markus Nissinen sanoo.
Lahopuu on metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeää, sillä tuhannet
lajit löytävät niistä kodin ja ravintoa. Jo
olemassa oleva järeä lahopuu kannattaa
säästää puunkorjuun yhteydessä. Jos
tuoretta kuollutta havupuuta on paljon,
laki velvoittaa korjaamaan osan pois
kaarnakuoriaistuhojen ehkäisemiseksi.
Elinympäristöt monipuolistuvat, kun
säästää havupuiden sekaan lehtipuustoa.
Sekametsä kestää myös ilmastonmuutokseen liitettyjä metsätuhoja paremmin. Riistaeläimille voi tarjota suojaa
ja ruokaa jättämällä taimikonhoidon
yhteydessä kuusialikasvoksesta muodostuvia riistatiheikköjä.

Lahoa ja lehtipuuta

Ennallistamalla palautetaan
luontoarvoja

Talousmetsissä vaikuttavimpia luonnonhoidon toimia ovat arvokkaiden elinympäristöjen turvaaminen ja säästöpuiden
jättäminen hakkuissa.
– Säästöpuiden ekotehoa voi lisätä
jättämällä ne ryhmiin ja vieläpä metsän
arvokkaan luontokohteen yhteyteen.

Ennallistamisella ja kohdennetulla
luonnonhoidolla valittujen kohteiden
luontoarvoja lisätään aktiivisin toimin.
Ojitetun suon palautumista kohti
luonnontilaa voi edistää täyttämällä ja
patoamalla ojia sekä luonnonhoidollisilla hakkuilla. Ennallistaminen voi

Ominaisuuksiltaan erilaiset peltolohkot sekä
elävä maaperä ovat tärkeä osa maatalousluonnon monimuotoisuutta.

kohdistua myös umpeenkasvaneisiin,
entisiin laitumiin.
– Olisiko maillasi mahdollista ennallistaa ojitettu korpi tai tehdä umpeenkasvaneelle paahderinteelle avoimuutta
lisääviä hoitohakkuita? Tällaisissa luonnonhoitohankkeissa kustannukset korvataan Kemera-tuella, Nissinen vinkkaa.
Pettersson muistuttaa, että paahteiset, pellon vieressä sijaitsevat metsän
monilajiset reunavyöhykkeet voivat olla
hoidon piirissä
maatalouden ympäristösopimusten avulla.

Vapaaehtoista
suojelua

”

Vuonna 2008 käynnistynyt ohjelma on
tutkitusti luonnon kannalta vaikuttava.
Metso-ohjelma säilyy ennallaan, mutta sen rinnalle käynnistetty Helmi-ohjelma laajentaa vapaaehtoisen suojelun
mallin muihinkin elinympäristöihin.
– Suot ja kosteikot ovat Helmi-ohjelman ytimessä. Yksityisille maanomistajille Helmi näkyy muun muassa
mahdollisuutena puuttomienkin soiden
vapaaehtoiseen suojeluun. Suojelu aloitetaan Soidensuojelun täydennys
ehdotuksen kohteilta. Muitakin
luontoarvoiltaan
arvokkaita soita
voi tarjota. Soita
myös ennallistetaan tarpeen mukaan ja kosteikkoja
perustetaan, Nissinen kertoo.
Lisäksi Helmi-ohjelmassa ovat mukana perinnebiotoopit, kuten vanhat
metsälaitumet ja kedot, joiden hoitoon
Metso-rahoitus ei Nissisen mukaan ole
taipunut kovin hyvin.
Helmi-ohjelmaa valmistellaan lopulliseen muotoonsa alkuvuonna 2021. Siitä
Helmi-elinympäristöohjelma jatkuu
vuoteen 2030 asti.

Paras lopputulos
saadaan hitaasti
kiiruhtaen.”

Luonnolle ja metsänomistajalle arvokkaan kohteen voi
myös turvata vapaaehtoisella suojelusopimuksella. Sopimuksia on sekä määräaikaisia että pysyviä. Suojelusta maksetaan korvausta, pysyvissä sopimuksissa
verottomana.
Metsien monimuotoisuusohjelma Metso on menestys. Suojelun vapaaehtoisuus, monet toteutusvaihtoehdot ja korvauskäytännöt ovat taanneet ohjelmalle
maanomistajien laajan hyväksynnän.

ARVOKKAAT PÖRRIÄISET
Valtaosa
ravinto
kasveista
on hyönteis
pölytteisiä.

Pelloilla ja met
sissä voi edistää
monella tapaa
pörriäisten hy
vinvointia.

Kasvintuo
tanto kärsii eri
puolilla maail
maa pölyttäjä
hyönteisten vä
henemisestä.

Olemme jul
kaisseet juttu
sarjaa pölyttä
jistä kevään ja
kesän aikana
osoitteessa
mtk.fi/pörriäiset

Pölyttäjähyön
teiset ovat vä
hentyneet osit
tain siksi, että
runsaskukkaisia
elinympäristöjä
on kadonnut ja
osittain liiallisen
kasvinsuojelu
aineiden käytön
seurauksena.

Kuinka sinä
otat pörriäiset
huomioon?
Osallistu keskus
teluun sosiaali
sessa mediassa
käyttämällä tun
nisteita #kump
paninaluonto ja
#pörriäisbingo
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RUISTA RANTEESSA

Kesällä 2019 kerholaiset valloittivat Pohjois-Savoa. Tauolla
ennen maakuntarajan ylitystä
Heikki Rantanen (vas.), Lauri
Jussila, Sami Puska, Tapani Laukkanen (selin) ja Ilkka Mattila.

ASFALTTI POLTTAA
Mikä houkuttelee moottoripyörän
selkään yhä uudelleen, vaikka
hampaanraot olisivat täynnä hyttysiä?
TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN KUVAT ILPO MATTILA
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TERVETULOA
UUDET JÄSENET!

Moottoripyöräkerh
o MP-MTK ry
on tarkoitettu MTK:n
ja mhy:n jäsenille.
Liittymisohjeet, ke
rhon säännöt
ja tietoa toiminnasta
löydät osoitteessa
mtk.fi/-/mp-mtk
Uusi jäsen voi ilm
oittautua
Ilpo Mattilalle: puh.
040 584 8526 /
ilpojmattila@gmail
.com
MP-MTK ry ei ole os
a
MTK ry:n organisaa
tiota.

Ajotauolla hörpättiin
mukilliset Runnin lähteen
vettä. Kuvassa vasemmalta
Sami Puska, Ilpo Mattila,
Matti Suojala, Juha Piikkilä,
Lauri Jussila ja Jari Filppula.

Kerhon logo
on jäsenten yhteistyön tulos

T

oistakymmentä moottori
pyöräilyä harrastavaa
MTK:n jäsentä kokoontui
syksyllä 2014 Kettulaan
ideoimaan valtakunnalli
sen moottoripyöräilyker
hon toimintamallia. Primus motorina
oli MTK:n järjestöjohtaja Matti Voutilainen.
Kettulan kuuluisan savusaunan löy
lyissä päätettiin perustaa MTK:n moot
toripyöräkerho eli MP-MTK ry. Voutilai
nen, Antti Huhtamäki ja Ilpo Mattila
ovat ryhmän perustajajäsenet.
– Pohdinta ryhmästä, jossa järjestön
jäsenet eri puolilta Suomea voisivat koh
data, lähti alun perin liikkeelle pienen
porukan moottoripyöräreissulla Venä
jällä, Valko-Venäjällä ja Baltiassa, kertoo
MTK-veteraani Ilpo Mattila.

Yhdessä tien päällä
Nyt jäseniä on jo nelisenkymmentä, ta
saisesti ympäri maan. Kerho kokoontuu
pari–kolme kertaa vuodessa.
– Kesä on parasta ajoaikaa, mutta
silloin jäsenillä on melkoisesti ammatti

kiireitä. Helsingissä helmikuussa jär
jestettävät MP-messut ovat perinteinen
kokoontumispaikka. Silloin juhlistetaan
avautuvaa ajokautta, kierrellään messuja
ja ilta kruunataan saunomalla jossain
Helsingin legendaarisista saunoista,
Mattila kertoo.
Vuonna 2019 MP-MTK vietti kolme
päivää Pohjois-Savossa. Reissun kes
kiössä olivat Oluset-festivaalit Iisalmes
sa, paikalliset nähtävyydet ja vierailut
moottoripyöräalan yrityksissä. Myös
Varsinais-Suomea,
Etelä-Pohjanmaa
ta, Keski-Suomea
ja Pohjois-Karjalaa
on kierretty.
– Tämän vuoden
suunnitelmissa on
tutustua Etelä-Sa
voon, jos maailman tilanne sen sallii.
Reissuissa on yleensä ollut mukana
noin viitisentoista MP-MTK:n jäsentä.
– Matkoihin kuuluu myös myönteisiä
kommelluksia, sen kummemmin yksi
tyiskohtiin menemättä. Mukana on rei
pasta ja aktiivista joukkoa. Reissut eivät

”

ole mitään pakettimatkoja, vaan yllä
tyksillekin on tilaa, Mattila paljastaa.

”Se vain on kivaa”
MP-MTK kokoaa yhteen moottori
pyöräharrastajia kuutiotilavuuteen,
tuotantosuuntaan tai hehtaareihin
katsomatta. Kolmannes ryhmän jäse
nistä on naisia, loput miehiä.
Jäsenten mielestä kerhossa parasta
on mutkaton yhteishenki: mikään ei
voita yhteisiä saunahetkiä, ja samaa
juttua ei kuule
kahta kertaa.
Yhteinen
rakkaus moot
toripyöräilyä
kohtaan on tie
tysti toiminnan
suola.
– Tuuli suhisee, sade kastelee, hyt
tysiä hampaanraot täynnä, väännät
kahvaa ja tunnet kierrokset. Vastaan
tulijat moikkaavat. Monia harrastuk
sia perustellaan mystisillä ja ontuvilla
järkeilyillä, moottoripyöräilyä ei tarvit
se. Se vain on kivaa, Mattila tiivistää.

 eissut eivät ole
R
mitään paketti
matkoja.”
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MTK MENOSSA MUKANA
Metsät vaikuttavat kunnan
elinvoimaan niin työpaikkojen kuin verotulojen kautta.
Maisema-arvojen vaalimisessa metsänomistajan ja
kunnan yhteistyö on valttia.

MAISEMA ON

TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI KUVAT HELI MUTKALA JA ANNE RAUHAMÄKI
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Reijo Ikonen

YHTEINEN ASIA

Y

leiskaavan metsänhoitoa
koskevat määräykset voivat
vaikuttaa metsätalouteen ja
nostaa metsänhoidon kustannuksia. Kaavatyön alussa
kunnan on tärkeä olla selvillä siitä, miten kaavaa on tarpeen ulottaa
metsäalueille.
Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen
käyttöä määrittelemällä ja sovittamalla
yhteen muun muassa asuin- ja virkistysalueiden sekä palvelujen ja liikenneväylien sijainti. Vähimmäisvaatimukset
metsänhoidolle puolestaan määrätään
metsälaissa.
Törmäyksiä on syntynyt, kun maaseutukuntia on liitetty pienialaisiin kaupunkeihin, joissa
maanomistus
on ollut pääosin
kaupungilla.
– Maaseudulla
maa on yksityisomistuksessa,
eikä sinne voi
suoraan monistaa toimintatapoja tai kaavamerkintöjä, joita on perinteisesti harjoitettu tiiviisti asutuilla kaupunkialueilla. Jos maanomistaja huomaa kaavasuunnitelmissa epäkohdan,
metsänhoitoyhdistys kyllä auttaa siitä
eteenpäin, kertoo Mhy Päijät-Hämeen
metsäasiantuntija Timo Hannonen.
Kaavojen seuraaminen vaatii aktiivisuutta metsänomistajalta.

”

Timo Hannonen
korostaa
keskustelun
tärkeyttä.

– Maisematyölupaprosessi on useassa
kunnassa hidas ja hinnoittelu mielivaltaista. Kaupunki voi myös määrätä
katselmuksia, mikä nostaa kustannuksia entisestään. Esimerkiksi pienialaista
ensiharvennusta ei kannata tehdä, kun
vähätkin tulot menisivät lupaprosessin
pyörittämiseen, Hannonen harmittelee.
Maisematyölupamenettelyn sujuvoittamiseksi Tapio Oy, Suomen metsäkeskus ja MTK toteuttivat hankkeen vuosina 2018–2020. Rahoittajana oli maa- ja
metsätalousministeriö. Hankkeessa
mietittiin kuntien kanssa sitä, miten
lupaprosessi voisi olla sujuvampi siellä,
missä maisemalupaa tarvitaan.
Maisematyölupamenettelyn eri vaiheisiin ja ohjeisiin kaivattiin
selkeyttä. Esille
nousi myös tarve lomakkeelle,
jolla luvan voisi
hakea useaksi
vuodeksi kerrallaan.
– Metsänomistajien asemaa saataisiin valtakunnallisesti yhdenmukaistettua ja prosessia
kaikkien osapuolten kannalta sujuvammaksi, jos maisematyölupaa voisi hakea
samankaltaisilla tiedoilla koko Suomessa, huomauttaa hankkeeseen osallistunut MTK:n lakimies Leena Kristeri.
Hankkeessa keskityttiin myös aluei
siin, joissa ei ole varsinaista maisematyölupatarvetta ja joissa maisema
voitaisiin ottaa huomioon ilman lupamenettelyä.
– Kunta määrittelee, mitkä toimenpiteet ovat niin pieniä, ettei lupaa tarvita.
Esimerkiksi alle hehtaarin hakkuut,
taimikon hoito ja myrskytuhopuiden
korjaaminen voisivat olla tällaisia toimenpiteitä, Kristeri toteaa.

Kustannukset
eivät voi olla yksin
metsänomistajan
harteilla.”

Selkeyttä kaivataan

Kaavojen seuraaminen vaatii
metsänomistajalta aktiivisuutta.

Virkamiestyönä tehtäviin maisematyölupaohjeistuksiin on usein haastavaa
päästä vaikuttamaan.
Metsänomistajaa maisematyöluvissa
rasittavat työpanoksen lisäksi kustannukset ja naapureiden kuulemisesta
aiheutuvat viivästykset.
Lupien mukaan ottamista kaavoihin
on usein vaikea kokonaan välttää, mutta
esimerkiksi ulkoilureitit voidaan yleensä
toteuttaa vapaaehtoisin sopimuksin.

Vuoropuhelu on tärkeää
Metsänomistajat huomioivat maisemat
osana kestävää metsätaloutta. Myös
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MTK MENOSSA MUKANA

Metsätalous ja metsien virkistyskäyttö
saatiin sovitettua
Lahdessa yhteen.

kuntien omat metsänhoitajat hoitavat metsiä mallikkaasti. Kaavoja ja
lupa-asioita kunnissa suunnittelevat
usein kuitenkin eri henkilöt.
– Metsänomistajalla on rahat kiinni
metsässä, mutta kunnankaan näkökulmasta ei ole hyvä, jos rahat jäävät
metsään. Vaikutuksia ei ole kunnissa
arvioitu, ja välttämättä kukaan ei ole
metsäalalta kertonut, että lakipykäliä
tiukemmat ehdot ovat pois muun
muassa puun liikkuvuudesta ja hintakehityksestä, Kristeri kuvailee.
Maisematyölupaprosessin sujuvoittamisen kannalta on tärkeää,
että kuntien päättäjät ja virkamiehet
näkevät metsätalouden olevan osa
maisemanhoitoa. Kuntien, maanomistajien ja metsäalan toimijoiden
kannattaa käydä pitkäjänteisesti
vuoropuhelua ja miettiä, millaisella
yhteistoiminnalla asioita voidaan
kehittää. Mikään ei velvoita kuntia
vuoropuheluun, minkä takia asian
edistäminen vaatii aktiivisuutta metsäalan toimijoilta.
– Vaikuttaminen on sitä tehokkaampaa, mitä aiemmin se tapahtuu.
Molemmin puolin on tärkeää tuntea ja arvostaa toistensa tekemistä.
Henkilökohtaisia suhteita kannattaa
pyrkiä luomaan jo ennen kuin kaavaa
edes valmistellaan. Näin virkamiehet
muistavat kysyä sinultakin mielipidettä, kun asia on ajankohtainen. Jos
ihmiset tulevat juttuun keskenään,
yhteinen sävel löytyy helpommin,
Hannonen vinkkaa.
Kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi voi pohtia yhdessä ainakin
maisemaselvitysten tekemistä, alueen
maisemallisia tavoitteita sekä periaatteita maiseman huomioimiseen.
– Myös sosiaaliset ja taloudelliset
vaikutukset on tärkeä ottaa huomioon. Maisema-arvojen huomioimisesta aiheutuvat kustannukset eivät
voi olla yksin metsänomistajan harteilla, Kristeri painottaa.
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KAAVOITUKSEN TUETTAVA TALOUTTA
Maisematyölupa
menettelyt ovat kuntakohtaisia.
Maankäyttö- ja
rakennuslain 1.5.2017
voimaan tulleen muutoksen myötä yleiskaavojen maa- ja metsä
talousvaltaisille alueille
ei enää voi asettaa puiden kaatamista koskevaa
maisematyölupaa.

Kansallisella metsä
strategialla 2025 tavoitellaan, että kaavoitusjärjestelmä tukee metsätalouden ja monipuolisen
liiketoiminnan mahdollisuuksia.
Tavoitteeseen pääs
tään selkeyttämällä
metsälain ja maankäyttöja rakennuslain rajapintoja sekä maisematyö
lupamenettelyä ja kaavamääräyksiä.

”Molemmat voittavat”

Lahdessa kaupunki ja metsänomistajat pääsivät yhteisymmärrykseen.

L

ahden kaupunki suunnitteli tekevänsä suositun retkeilyalueen
ympärillä olevista yksityisistä
metsistä virkistysalueita maisematyölupavaatimuksella. Alueen metsät ovat päätoimisten metsätalousyrittäjien omistuksessa.
Virkistyskäyttö ja metsätalous ovat
eläneet alueella vuosikymmenten ajan
rauhallista yhteiseloa toistensa bisnekset tunnustaen. Tämä muutos olisi
kuitenkin merkittävästi vaikeuttanut
metsänomistajien toimintaa.
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme oli
nopeasti yhteydessä kaupunkiin ja sai
valmistelevat virkamiehet neuvottelemaan asiasta.

– Keräsimme maanomistajilta kommentteja ja istuimme saman pöydän
ääreen useaan otteeseen kaavoittajan
kanssa. Näyttää siltä, että pääsemme
lopputulokseen, jossa kummankin osapuolen tärkeimmät intressit toteutuvat,
metsäasiantuntija Timo Hannonen
kertoo.
Maisematyölupaa ei muutokseen
vaadita.
– Alueella tehdään kriittisiltä osin
maan vaihtoa kaupungin kanssa.
Metsänomistajat ottavat puolestaan
alueella ulkoilureitit ja ladut huomioon.
Voi sanoa, että molemmat voittavat,
Hannonen iloitsee.

RISTIKKO 2/2020
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TAITAJA

TEKSTI JA KUVAT ANNE RAUHAMÄKI

UUSI ELÄMÄ
HUONEKALUILLE
Hirvensalmelainen
metsänomistaja Hetta
Torpo entisöi vanhoja
huonekaluja Lampuulaverhoomossa kotitilallaan.

Kun nojatuoli
avataan, löytyy
monta kerrosta
kunnostettavaa.

HETAN VINKIT HUONE
KALUJEN HOITOON
Vaihda huonekalujen paikkoja säännöllisesti, jotta ne kuluvat tasaisemmin.
Irtoistuintyynyjen paikkoja
kannattaa vaihtaa ja ne kannattaa välillä kääntää, jos mahdollista.
Muista imuroida tuoleja ja
sohvia myös istuintyynyjen alta.
Osta laadukkaita tuotteita ja
kysy, mitä ne pitävät sisällään.
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Hetta Torpo löysi itselleen uuden ammatin, kun lama kuritti
Suomea 90-luvulla.

Maalin poiston yhteydessä
keinutuolista löytyi hienoja koristekuvioita, mutta
niitä on hankala pelastaa.

Plyysimäiset verhoilukankaat ovat kiinnostaneet Hetan asiakkaita tänä vuonna.

K

un Hetta Torpo valmistui kemiantekniikan
diplomi-insinööriksi
vuonna 1992, ei työmarkkinoilla näyttänyt
ollenkaan lupaavalta. Lama oli syvimmillään.
Hetta palasi kotitilalleen Hirvensalmelle Etelä-Savoon. Siellä oli ainakin
metsätöitä tarjolla omissa metsissä. Pian
Hetta kuitenkin totesi, että metsätyöt
ovat kokopäivätyönä hänelle fyysisesti
liian rankkoja.
Metsässä kuitenkin alkoi itää ajatus.
Kun puuta kerran oli yllin kyllin, eikä
kaikki oikein meinannut mennä kaupaksikaan, voisiko sitä jotenkin jalostaa?
Isänsä kanssa Hetta päätti hankkia
puusepänkoneet ja lähti Mikkeliin opiskelemaan puusepäksi. Opinnot jatkuivat
joidenkin vuosien päästä vielä huonekalujen entisöinnin parissa. Sekään ei ihan
tuntunut omalta, joten Hetta päätti
opiskella myöhemmin Lahdessa huonekalujen verhoilua.

Puskaradio laulaa
Nyt Hetan Lampuula Oy on toiminut
25 vuotta kotitilalla Hämeenmäessä
Hirvensalmella. Kymmenen vuotta
sitten aviomies Risto remontoi verhoomon entiseen perunavarastoon.
Liiketilojen sijainti ei ole asiakkaiden
näkökulmasta aivan optimaalinen. Hämeenmäestä on kymmeniä kilometrejä
kelirikkoista soratietä liki minne tahansa isompaan asutuskeskukseen. Asiakkaita on kuitenkin riittänyt.

Markkinoinnissa Hetta luottaa puskaradioon ja käy välillä messuilla ja tapahtumissa.
– Tässä kylällä on viisi vakituista asukasta ja 60 kesäasuntoa. Pääkaupunkiseudulta tulevat mökkiläiset ovat tärkeitä asiakkaita, Hetta kertoo.
Hetta tekee verhoilutöitä lähinnä
talvisin. Keväisin ja kesäisin metsä- ja
puutarhatyöt vievät
niin paljon aikaa, ettei verstaalla oikein
ehdi oleskella.

Käsityön hinta
voi säikäyttää

”

Verstaan nurkassa odottaa nytkin yksi
sohvakalusto ostajaa, joka haluaisi maksaa kunnostuksen ja verhoilun, koska
omistaja tuli toisiin aatoksiin.
Joskus myös puuosia voi joutua uusimaan. Siihen viereisestä huoneesta
löytyvä puusepänverstas työkoneineen
tarjoaa avun.

I keasta saa perus
jakkaran paljon
halvemmalla.

Verhoilijan tyypillisenä työpäivänä asiakas tuo Lampuulaan paljon elämää nähneen huonekalun, yleensä nojatuolin, ja
kysyy, saisiko tämän vielä kunnostettua.
Ensimmäiseksi Hetta avaa ”potilaan” ja
katsoo, mitä sisällä on. Onko perinteinen
jousisisus, vai jotain uudempaa, ja millaisia täytteitä ja pehmusteita tuolissa on.
Jousipohjaisten tuolien ja sohvien
pehmusteena Hetta käyttää yleensä
meriheinää eli palmunlehtikuitua sekä
keinojouhta, joka on kookoskuitua. Hetta haluaisi kokeilla täytteeksi myös kotimaisen valmistajan haapalastua, mutta
sen hinta voi muodostua esteeksi.
Seuraavaksi etsitään mieleinen päällyskangas ja tehdään kustannusarvio. Tässä
vaiheessa asiakas joskus kauhistuu.
– Keskimääräisen nojatuolin verhoilulle kunnostuksineen saattaa tulla hintaa noin 600 euroa. Ikeasta saa varmasti
perusjakkaran paljon halvemmalla.

Työn tulos
palkitsee

Verhoilukankaita
Hetan varastosta
löytyy joka lähtöön.
– Tämän kevään
trendinä ovat olleet
plyysimäiset ja retrotyyppiset kankaat,
Hetta kertoo.
Jos haluaa itselleen aivan uniikin
verhoilukankaan, sekin onnistuu.
Kauhavalainen Annala kutoo kankaita
asiakkailleen tilauksesta. Tosin kangasta
täytyy tilata vähintään 30 metriä.
Hankalinta huonekalujen kunnostuksessa ovat Hetan mielestä erilaiset lakkapinnoitetut huonekalut.
– Niiden puhdistus voi olla todella
työlästä, kun ei aina tiedä, mitä lakkaa
on käytetty, miten sen saa poistettua ja
reagoiko uusi lakka vanhojen pintakäsittelyaineiden kanssa.
Isojen ja painavien sohvien nostamiseen Hetta saa apua mieheltään. Nyt
työn alla on pienehkö sohva, joka on sopivan kevyt omin käsin käänneltäväksi.
– Parasta tässä työssä on se, kun työ
on valmis ja siitä tuli hyvä. Tiedän sen
kestävän käytössä kymmeniä vuosia.

”
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KENTÄLLÄ

TEKSTI KAIJA STORMBOM JA HENRIETTA DAHLMAN KUVAT HENRIETTA DAHLMAN JA VL-ARKISTO

Lari Lievonen

Nata puhuu lihasta
LIHAKAMPANJAN PÄÄTAVOITTEENA ON parantaa

suomalaisen naudan-, sian-,
broilerin- ja lampaanlihan mainetta, vähentää ilmasto- ja ekologisuusahdistusta ja hälventää
kohtuullisesta lihansyönnistä
koituvaa huonoa omatuntoa.
Kampanjassa tarjotaan asiallista
tietoa ja faktoja. Kampanjan somekasvo on bloggaaja Natalia
Salmela. Myös tilavideot ovat
isossa roolissa. Kampanjan kohderyhmänä ovat alle 35-vuotiaat
naiset. Somessa käytetään tunnistetta #syöhyvääsuomesta

Voimaa kasviksista
KOTIMAISTEN KASVISTEN
SOMEKAMPANJA ilahduttaa

alkusyksyyn saakka. Kampanja
nostaa esiin sesongin kasvikset,
niiden puhtauden ja tuotannon
läpinäkyvyyden. Kerromme myös
kasvisten tarinat istutuksesta
kaupan hyllylle ja lopulta ruokapöytään. Myös kasvisreseptejä on
luvassa. Somessa ovat käytössä
tunnisteet #voimaakasviksista
#kotimaisetkasvikset.
Suomalaisen ruuantuotannon arvostus on
kasvanut tänä keväänä.

MTK kampanjoi
Suomalainen ruoka ja ruuantuotanto,
työvoima ja metsätalous näkyvät
MTK:n kampanjoissa.

K

evään aikana MTK on saanut hyvin näkyvyyttä medioissa. Mukana kampanjoissa
on ollut monia nimekkäitä vaikuttajia.
Osa kampanjoista jatkuu syksyyn saakka.
Sinäkin voit osallistua niihin sosiaalisessa mediassa käyttämällä ehdotettuja aihetunnisteita.
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Hevosalan arkea
ARKI JATKUI MYÖS hevostalleilla, ja hevosalan somekampanja #talliarkipyörii haastaa alan toimijoita kertomaan arjestaan somessa. Suomen Hippoksen kannustamana hevostallit ja
alan ihmiset haastettiin näyttämään somessa, miltä arki näyttää.

Kotona kotimaista
-kampanjalla MTK
kannusti suosimaan
suomalaista ruokaa.

Kotona kotimaista
KOTONA KOTIMAISTA
-PÄIVÄÄ vietettiin 27.3. MTK oli

Viljelijä ei pysähdy
#VILJELIJÄEIPYSÄHDY JA
COPA-COGECAN Euroopan

kampanjassa mukana kertomassa,
että jokainen päivä on kotona kotimaista. Haastoimme kaikki suosimaan kotimaista ja miettimään,
mitä lautaselleen hankkii. Kampanja sai hyvin näkyvyyttä. Mukana
olivat muun muassa Jaana Pelkonen, Janni Hussi, HP Parviainen
ja Vappu Pimiä. Kampanja nivoi
hyvin yhteen meneillään olevat
kampanjat, kuten #tuottajallekiitos
ja #viljelijäeipysähdy Kampanjatunnistetta #kotonakotimaista voi yhä
käyttää somessa.

MTK:N MAASEUTUNUORET OVAT käynnistäneet nuorille
suunnatun kesävalokuvakampanjan Taskurahaa tilalta. Nuorilta
toivotaan kuvia maatilan töistä ja tilanteista, tavallisesta arjesta.
Upeimpia otoksia saadaan, kun kuvissa esiintyy ihmisiä töissään,
eläimiä päiväpuuhissaan, koneita pelloilla tai metsureita metsissä.
Parhaista kuvista annetaan palkkio, joten lähetäthän meille kaikkien otosten sijaan vain parhaimmat palat. Lisätiedot ja ohjeet
osoitteessa mtk.fi/-/kesavalokuvaus

Metsien Suomi

Hyvää Suomesta

METSIEN SUOMI ON metsäalan yhteinen viestintähanke. Sen
kampanjat herättävät huomaamaan ja keskustelemaan, että
metsät ovat Suomessa kaikessa
mukana. Metsien Suomi kertoo
pohjoisten metsien käytön kestävyydestä ja tarjoamista ratkaisuista. Sen ensimmäinen kampanja
lanseerattiin toukokuussa, jolloin
metsä näkyi ja kuului muun muassa televisiossa, radiossa, ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa.
Somessa on käytössä tunniste
#metsiensuomi Lisätietoja: metsiensuomi.fi

VALITSE #HYVÄÄSUOMESTA -KAMPANJA opastaa
kuluttajia siihen, että kotimaisen valinnan tekeminen on
helppoa, kun tunnistaa Hyvää Suomesta -merkin. Kampanja
tehdään yhteistyössä Ruokatiedon ja elintarvikealan toimijoiden kanssa. Kampanja toimii siltana alkusyksyyn ja suomalaisen ruuan päivään, jota vietetään 4. syyskuuta. Käytössä ovat
tunnisteet #HyvääSuomesta ja #ValitseHyvääSuomesta.

Maito yhdistää

Kesäkuvia nuorilta

Maaseudun töitä
TÖITÄSUOMESTAKAMPANJA ESITTELEE
TILAVIDEOIN maaseu-

Viljelijä ei pysähdy -kampanjaan on
osallistuttu ahkerasti muun muassa
kuvapalvelu Instagramissa.

dun töitä, töitäsuomesta.
fi-palvelua sekä innostaa
töihin maatilalle. Kampanjan
rahoittaa Maaseuturahasto.
Kampanjan somekasvoina
ovat Roni Back ja Janne
Kataja. Somessa käytetään
tunnistetta #töitäsuomesta.

Ristikon
ratkaisu

MAITO YHDISTÄÄ
-KAMPANJAA vietettiin

Maailman maitopäivänä
1. kesäkuuta. Sosiaalisessa
mediassa jaettiin maidonjuontihetkiä ja järjestettiin
livelähetyksiä. Lisäksi maitotilat kertoivat arjestaan.
Kampanjan ideanikkareina
olivat MTK, Maitoyrittäjät
ja Ruokatieto. Somessa
kampanjan yhteydessä
käytetään tunnistetta
#maitoyhdistää.

laajuinen #farmersdontstop-kampanja haastaa koko kentän viestimään omasta arjesta kuvin ja
videoin. Kampanja lähti käyntiin
heti koronan iskettyä suomalaisten arkeen. Haaste jatkuu,
joten voit yhä käyttää tunnistetta
#viljelijäeipysähdy. Kuvien lisäksi
voit jakaa videoita suoraan MTK:n
viestinnälle somessa käytettäviksi.
Kampanjan yhteydessä julkaistiin
myös mainos Kirvunkylän kohdalla valtatiellä 25. Kiitos yhteistyöstä
leditaulu.fi:lle.

Kiitos tuottajille
VILJELIJÄ EI PYSÄHDY

-kampanjan ohella halusimme kiittää myös tuottajaa ja herättää kuluttajia pohtimaan sitä, mitä lautaselle valitsee. #tuottajallekiitos- tunnistetta on käytetty MTK:n omissa somejulkaisuissa ja sitä tullaan käyttämään jatkossa ruuan arvostusta nostavan kampanjan yhteydessä. Tunniste on K-ketjun käyttämä,
mutta päätimme hyödyntää sitä ja sen tunnettuutta. Tunniste
sai näkyvyyttä myös valtatiellä 25 julkaistussa mainoksessa.
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JÄSENEDUT Lisää jäsenetuja osoitteessa mtk.fi

Uudet
jäsenedut

Lena Koller

AUTOT JA RENKAAT

MTK Hankinnat Oy
perustettiin loka
kuussa 2019. Toi
mitusjohtaja Sanna
Blomberg toimii
myös ruotsalaisen
sisaryhtiön LRF
Samköpin vara
toimitusjohtajana.

Uusia etuja MTKja mhy-jäsenille
Valtakunnalliset jäsenedut uudistuivat
alkuvuodesta. Etujen saaminen edellyttää
aina maksettua jäsenmaksua.
TEKSTI MERJA ELOMAA

M

TK Hankinnat Oy:n
neuvottelemia sopimuksia on nyt 19:n
eri yhteistyökumppanin kanssa. Jäsenedut ovat sekä MTKettä mhy-jäsenten hyödynnettävissä.
– Toimintamme alussa lupasimme,
että vuoden loppuun mennessä meillä on vähintään 20 uutta jäsenetua.
Puolessa vuodessa olemme saaneet
sopimuksia jo 19 ja lisää jäsenten
yrittäjyyttä ja elinkeinoa tukevia
uniikkeja etuja on tulossa syksyn aikana, kertoo MTK Hankinnat Oy:n
toimitusjohtaja Sanna Blomberg.
Neuvottelemme koko ajan uusia
jäsenetusopimuksia hyödyntämällä

maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajäsentemme määrää ja ostovoimaa.
MTK-liittojen ja metsänhoitoyhdistysten alueelliset edut sekä vakuutus-,
neuvonta- ja lakipalvelut säilyvät
ennallaan.
Jäseneduilla haluamme tukea
jäsentemme yritystoimintaa ja elinkeinoa. Siksi useimmissa jäseneduissa vaaditaan Y-tunnus jäsenyyden
lisäksi.
MTK- ja mhy-jäsenenä saat alennuksia muun muassa henkilö- ja
pakettiautoista, renkaista, rakennustarvikkeista, rakennuskonevuokrauksesta, työkaluista, koneista ja huonekaluista. Alennukset vaihtelevat
tuotteesta ja sopimuksesta riippuen.
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Mitsubishi

Saat 300 euron bonuksen, kun ostat
henkilöauton ja 500 euron bonuksen,
kun ostat L200-mallisen auton. Bonus
koskee uusien autojen kauppoja, jotka
on tehty 1.5.2020 tai sen jälkeen.

Fiat

Saat 500 euron bonuksen, kun ostat
henkilöauton ja 250–750 euron bonuksen, kun ostat Fiat Professional -mallisen auton. Bonus koskee uusien autojen
kauppoja, jotka on tehty 1.5.2020 tai sen
jälkeen.

Jeep

Saat 750 euron bonuksen uuden Jeepin
ostosta. Bonus koskee uusien autojen
kauppoja, jotka on tehty 1.5.2020 tai sen
jälkeen.

Euromaster

Alennusta autojen sekä maa
talous- ja metsäkoneiden sekä
muiden ajoneuvojen renkaista ja
vanteista. Lisäksi saat alennusta
renkaiden varastoinnista, asen
nuksesta, pesusta ja tasapaino
tuksesta. Jäsenalennukset laske
taan kulloinkin voimassa olevas
ta tavarantoimittajan hinnastos
ta ja huoltotyöhinnastosta.

HUONEKALUT JA SISUSTUS
Isku

Saat 20 prosentin alennuksen listahin
noista. Jo alennetuista tai kampanjahin
noista saat 5 prosentin alennuksen. Esitä
jäsenkorttisi oston yhteydessä kassalla.
Iskun kesäkampanja vain MTK- ja
mhy-jäsenille

Vianor

10 prosentin alennus kaikista
maatalous-, metsä- ja maansiir
tokoneiden sekä henkilöautojen
renkaista, rengashotellista, ren
kaiden korjauksesta ja tasapai
notuksesta.

RAKENNUSKONE
VUOKRAAMOT

Brafabin Laituri-ruokaryhmä ja kuusi
tuolia jäsenetuhintaan 695 euroa (nor
maalihinta 1 209 e). Värit harmaa ja val
koinen. Ei muita alennuksia oston yhtey
dessä. Tarjous voimassa vain Iskun myy
mälöissä 31.7.2020 asti.

MUISTA MYÖS
NÄMÄ TUTUT EDUT
Ahlsell (henkilö- ja
yrittäjäjäsenille)

Ramirent

Alennusta koneiden vuokrauk
sesta. Alennus vaihtelee tuotteit
tain. Esitä jäsenkorttisi vuokrauk
sen yhteydessä.

Jopa 70 prosentin alennus koko va
likoimasta, johon kuuluu LVI-, sähkö-,
rakennus-, työkalu-, kone- ja kylmätoi
mialan tuotteita ja palveluita sekä suoja
varusteita ja työvaatteita. Alennus vaihte
lee tuotteittain.

Onninen (yrittäjäjäsenille)

Jopa 60 prosentin alennus koko laa
jasta tarjonnasta yritysasiakkaille. Vali
koimassa kaikki tarpeelliset LVI-, sähkö-,
kylmä-, energia-, teollisuus- ja infra-alan
tuotteet. Lisäksi valikoima kattaa asen
nustöissä tarpeelliset työkalut, työvaat
teet ja muut suojaimet.

Cramo

Alennusta koneiden vuokrauk
sesta. Alennus vaihtelee tuotteit
tain. Esitä jäsenkorttisi vuokrauk
sen yhteydessä.

AJ Tuotteet (yrittäjäjäsenille)

18 prosentin alennus tuhansien tuot
teiden valikoimasta, johon kuuluvat
työvälineet ja kalusteet kaikkiin työtiloi
hisi kuten varastoon, toimistoon, puku
huoneeseen ja työpajaan.

NÄIN SAAT JÄSENEDUT
KÄYTTÖÖSI
Huolehdi, että
jäsentietosi ovat
ajan tasalla.
Maksamalla
jäsenmaksusi ovat uudet
jäsenedutkin
ulottuvillasi.
Voit päivittää
tietosi ottamalla
yhteyttä omaan
yhdistykseen
tai kirjautumal
la osoitteeseen
mtk.fi/omat
tiedot.

Mene
osoitteeseen
mtkhankinnat.fi
ja tutustu jäsen
etuihin.
Yritystiliä
avattaessa tar
kistamme aina
jäsentiedot en
nen kuin pääset
eteenpäin.
Esitä voimassa
oleva jäsenkort
tisi vieraillessasi
jäsenetukump
panin liikkeessä.

NIMITYKSET
MMM Lotta Heikkonen
aloitti pohjoismaisten
metsänomistajaorgani
saatioiden (NSF) metsä
koordinaattorina Brys
selissä 23.3. Heikkonen
siirtyi tehtävään maa- ja
metsätalousministeriön kansainvälisen
metsäpolitiikan asiantuntijan tehtävästä.
DI, maat. ja metsät.yo
Rauli-Jan Albert on valit
tu uudeksi kotieläinasia
mieheksi MTK:n Brysselin-
toimistolle ja aloittaa
tehtävässään 1.9.2020.
Hän siirtyy tehtävään
Copa-Cogecan poliittisen neuvonantajan
tehtävistä. Hän toimii myös maatalous
yrittäjänä emolehmätilallaan Valtimolla.
Tradenomi ja tuotantotalouden insinööri
Tiina Sidensnöre on valittu MTK:n jäsen
palvelurekisteri Oivan pääkäyttäjäksi ja
hän aloittaa tehtävässään 3.8.2020. Hän
siirtyy tehtävään Nordeasta, jossa hän on
työskennellyt useamman vuoden erilaisis
sa tietojärjestelmähankkeissa.
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Kukaan ei täytä saappaitasi kuten sinä.
Henkeä ei mitata rahassa, paitsi silloin jos maatilan toiminta sellaisenaan päättyy
vahingon sattuessa. Siinä missä perinteinen henkivakuutus tuo turvaa läheisille ja
mielenrauhaa sen ottajalle, me haluamme tehdä hyväksesi enemmän.
Maatilayrittäjän arkea ymmärtävänä kumppanina haluamme tarjota asiakkaillemme
palveluita, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään vahinkojen sattumista. Siksi meistä
henkivakuutuksen tulee olla älykäs.
LähiTapiolan Älyhenkivakuutus turvaa läheisesi ja auttaa sinua voimaan paremmin.
Se muistuttaa siitä, että maatilayrittäjän täytyy myös ehtiä vetää henkeä. Saat työkaluja levon, liikunnan, stressin ja ravinnon tasapainottamiseen elämässä.
Yrittäjähenki vie pitkälle, hyvinvointiasi turvaa Älyhenkivakuutus.
Lisätietoja antaa mielellään LähiTapiolan yhteyshenkilösi.
MTK:n jäsenenä saat lisäetuna Firstbeat Hyvinvointianalyysin.
lahitapiola.fi/maatilayrittajanturva

Henkivakuutusturvan myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. HyvinvointiHelppi on
henkivakuutusasiakkaillemme tarjottava maksuton lisäpalvelu, eikä se tule osaksi vakuutussopimusta. LähiTapiolalla on oikeus muuttaa palveluiden tai etujen sisältöä. Sähköisen terveystarkastuksen ja itsevalmennukset tuottaa Kustannus Oy Duodecim. Firstbeat hyvinvointianalyysin
tuottaa Firstbeat Technologies Oy. Hyvinvointisisältöjä palveluun tuottavat yhteistyökumppanimme. Kumppaneidemme tuottamat hyvinvointipalvelut ovat saatavilla myös suoraan
palveluntarjoajalta palvelun ehtojen mukaisesti.

