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Uusi normaali

T

oivottavasti irtautuminen koronan aiheuttamasta poikkeustilasta sujuu parhaalla mahdollisella tavalla kesän ja
alkusyksyn aikana. Rokotusohjelman eteneminen antaa
toivoa paluusta normaaliin.
Mutta onko koronan jälkeinen aika entisen kaltainen?
Ihmisten tarve tavata ystäviä ja matkustella ei ole kadonnut
mihinkään. Kulttuuri- ja urheilutapahtumat ovat parasta paikan
päällä. Maatalous- ja metsäalan näyttelyt virtuaalisesti ovat varsin
kalpea häivähdys normitunnelmasta.
Tapahtumien puute on kieltämättä häirinnyt järjestöelämää,
vaikka olemme ottaneet sähköiset työkalut mallikkaasti käyttöön.
Vaikeat asiat on parasta hoitaa kasvotusten.

TYÖELÄMÄÄN JÄÄ PYSYVÄ muutos, ja siinä on maaseudun
mahdollisuus. Etätyötä voidaan tehdä kakkosasunnoilta, joista
monesta tulee lopulta perheen ykkösasunto. Tyhjäksi jääneitä
maaseudun kiinteistöjä kannattaa pistää myyntiin. Kysyntää voi
olla yllättävästi.
Valtion oma henkilöstöpolitiikka on ollut vuosikymmenet
äärimmäisen keskittävää. Helsinki on hyötynyt, maakunnat menettäneet. Virastojen hajasijoittaminen on ollut vaikeaa. On aika
aloittaa uusi aikakausi. Hajasijoitetaan virkoja, ei virastoja.
Mikäpä onkaan talouspolitiikan tulevaisuus? Löysällä rahapolitiikalla on pidetty talous, pankit ja velkamaat pystyssä jo vuosikymmenen ajan. Olemmeko tuudittautuneet halpaan rahaan,
jonka vaikutus näkyy myös maa- ja metsätaloudessa?
Korona sai tämän lisäksi aikaan hurjan budjettielvytyksen. Ekonomistit kautta linjan ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on tarpeellista. Euroopan elvytystä tehdään pääosin kansallisin rahoin, toki
osa myös yhdessä EU:n kautta.
MUTTA MILLOIN TULISI painaa jarrua ja siirtyä tarkan euron
politiikkaan? Julkiselle rahalle löytyy aina käyttöä. Kysymys
on mittaluokaltaan sellainen, että sen soisi hallitsevan poliittista keskustelua.
Kun talous lähtee hyvään kasvuun, olisi luonnollinen paikka leikata julkisia menoja. Toisaalta koronasta jää yhteiskuntaan niin syviä jälkiä, että niiden paikkaamiseen
kannattaa investoida vaikka velaksi. Tarinaa voi
jatkaa vaikka ilmastopolitiikalla ja ympäristönsuojelulla, joilla voi aina perustella kevyttä budjettipolitiikkaa ja velkaantumista.
Kysymykset ovat vaikeita, mutta talouteenkin
sopivat maaseudun ikiaikaiset periaatteet, jotka ovat jalostuneet MTK:n arvoiksi:
Siirretään talo jatkajille paremmassa kunnossa kuin olemme itse sen aikanaan hankkineet.

Juha Marttila
puheenjohtaja, MTK
Twitter: @Marttila Juha
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Klaus Hartikainen,
päätoimittaja
Lähetä palautetta!
mainio@mtk.fi
Twitter: @KLAUHAR
Seuraava Mainio
ilmestyy 22.9.2021

Metsässä on
meininkiä
”METSÄSSÄ ON MEININKIÄ”, kuuluu MTK:n iskulau-

se parin vuosikymmenen takaa. Se on edelleen toimiva.
Metsä on Suomessa tärkeä tulon ja hyvinvoinnin lähde.
Suomi on ilmastopolitiikan eturintamassa koko maailmassa. Se, miten ilmastotavoitteisin päästään, on viime
kädessä poliittinen mutta myös merkittävä taloudellinen
kysymys. Hyvin toteutettu ilmastopolitiikka voi luoda
parempaa huomista ja kestävää talouskasvua.
Metsät ja maatalous ovat tässä tärkeässä roolissa.
Tasapainoilua talous-, ilmasto- ja monimuotoisuusnäkökohtien välillä tarvitaan. Metsätaloutemme kestävyyden kokonaistarkastelu on kuitenkin usein vaillinaista.
Keskustelu menee helposti yksipuoliseksi jankkaamiseksi.
Rakentava, moniulotteinen ja faktapohjainen keskustelu ilmasto- ja ympäristöteemoista on tarpeen, ja
siihen me MTK:ssa pyrimme.
Se on selvää, että uusiutuviin ja kasvaviin
metsävaroihimme pohjaava biotalous korvaa
fossiilitaloutta ja että puutuotteillemme on
kasvavaa kysyntää maailmalla.
Suomeen mahtuu sekä kestävästi
hoidettua talousmetsää että suojelualueita. Tämän ymmärryksen
kasvattaminen ja metsänomistajien näkökulman esiintuominen
on tärkeää niin Suomessa kuin
kansainvälisesti.
Metsäsektorin yhteinen
Metsien Suomi -kampanja
osallistuu metsäkeskusteluun jakamalla tutkittua
tietoa metsätaloudesta ja
-teollisuudesta. Tämän kesän
teemoja ovat talousmetsien
monimuotoisuus ja metsäenergia. Nautitaan metsistämme ja niiden antimista!
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Valmiina marjakauteen

Suojellaan Saimaata

Mansikkatila Viljanen Kokemäellä on käyttänyt Töitä Suomesta Oy:n palveluita selviytyäkseen satokauden kiireistä.

Pien-Saimaalla maanomistajien
kiinnostus kosteikkohankkeisiin
on ollut poikkeuksellisen suurta.
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Lomittaja on yrittäjän
luottopelaaja

Vaihtoehtona yhteismetsä
Helsinkiläinen Jorma Meronen
päätti liittää kaksi metsätilaansa osaksi Metsänomistajien
yhteismetsää. Meronen kehuu
prosessin sujuneen sutjakasti.

13 TÄTÄ PÄIVÄÄ
Ruokamatka saaristoon

Mira Tukiaisen ilmoitti Melan
Loistolomittaja-kampanjaan
karjamestari Eevi Piili.
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Lampurin paras ystävä

Ruuan alkuperä kiinnostaa entistä enemmän myös matkailijoita.
Saariston rengasreitillä Paraisilla
on hyviä esimerkkejä ruoka- ja
luontomatkailun yhdistämisestä.

18 UUDET TUULET
Morsinko kiinnostaa
Suomalaiset pellot ovat erinomainen kasvualusta värikasveille.

Harvinaista ja haastavaa morsinkoa kysytään enemmän kuin sitä
ehditään tuottaa.

24

Josefin Norrback koulutti bordercollie Affen avukseen lammastilalle. Taitava paimenkoira pitää
katraan koossa.
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Asiallisesti somessa
Kysyimme MTK- ja mhy-vaikuttajilta, miten sosiaalisen median
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LAARI

HYVINVOINTI ON
LAADUN TAE
Eläinten hyvinvointikampanja tarttui ajankohtaiseen teemaan.

M

TK, lihatalot ja maitovaltuuskunta kampanjoivat tuotantoeläinten
hyvinvoinnista. Kampanja osui ajankohtaiseen hetkeen, sillä uusi
eläinten hyvinvointilaki on eduskunnan
käsittelyssä lähiaikoina.
Hyvinvointi ei synny sattumalta, vaan
se on määrätietoisen työn tulosta. Työhönsä sitoutunut tuottaja varmistaa
eläimille parhaat mahdolliset olosuhteet, seuraa eläinten terveydentilaa ja pitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Myös
tuottajan omalla jaksamisella ja hyvinvoinnilla on vaikutusta siihen, miten
hyvin eläimet voivat.

Pelto-Mattilan maitotila sijaitsee Hausjärven Lavinnossa. Katri Salovaara ja Sami
Suttinen ovat kolmekymppisiä maatalousyrittäjiä.
Tuottajat hoitavat eläimiään ja
kehittävät toimintaansa ympäristöstä huolehtien, mikä mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen ruuan. Tästä halusimme kertoa näkyvästi etenkin alle 50-vuotiaille,
kaupungeissa asuville perheellisille
naisille. Kampanja muistutti myös
hyvinvoivan maaseudun merkityksestä kaupunkilaisten arjessa.
Katri Salovaara ja Sami Suttinen
rakennuttivat uudet poikimatilat,
jotta lehmät saisivat poikia mahdollisimman lajityypillisissä oloissa
ja hoitaa vasikkaansa vapaasti.
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Eläinten hyvinvointikampanjan
kasvoina toimivat hausjärveläisen Pelto-Mattilan maitotilan yrittäjät Katri
Salovaara ja Sami Suttinen. Kampanja
toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja digikanavissa huhti-toukokuun aikana, ja
se uusittaneen kesällä tai syksyllä.
Kampanja on osa laajempaa Hyvinvointia Suomesta -konseptia, jossa
maaseudun merkitystä tuodaan näkyvämmäksi ja kasvatetaan ruuantuottajien työn arvostusta kaupunkilaisten
keskuudessa.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
KUVAT JAAKKO VUORENMAA
LISÄTIETOJA

mtk.fi/elaintenhyvinvointi

Paluu juurille ja katse maaperään

Metsäasiaa
lukioihin
ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISEKSI
TARVITSEMME tekoja ja tekojen pohjaksi tie-

toa. Osana tutkitun tiedon teemavuotta Metsänomistajat, LähiTapiola ja MTK:n Säätiö lahjoittivat
Suomen lukioihin Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin Petteri Taalaksen kirjoittamaa
kirjaa Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin.
Lisäksi järjestimme toukokuussa webinaarin,
jossa kuultiin ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja
sen torjuntaan liittyvistä, osin virheellisistäkin käsityksistä. Pääsihteeri Taalas asetti ilmastohaasteen ratkaisut oikeisiin mittasuhteisiin ja korosti,
että Suomessa on syytä pitää kiinni omasta maaja metsätaloudesta.
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja
Mikko Tiirola nosti webinaarissa esille metsänomistajien roolin ilmastonmuutoksen ratkaisijana: vain terveet ja kasvavat metsät sitovat hiiltä.
TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN
WEBINAARI KATSOTTAVISSA

webcasting.fi/mtk/q7kVr4MT/

MTK:N JA SLC:N yhteinen maaperäohjelma julkaistiin toukokuussa ja
esiteltiin kansainvälisesti Euroopan
vihreällä viikolla. Ohjelma korostaa
tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon merkitystä ja Suomen kestäviä
toimintatapoja vastauksena yhteiseen
EU-politiikkaan.
Maaperässä on paljon ratkaisuja
huoltovarmuuteen, ilmastonmuutokseen sekä ympäristön tilan parantamiseen. Ratkaisut ponnistavat
käytännön maa- ja metsätaloudesta
– mutta vain, jos maan kasvukunnolle annetaan mahdollisuus.
– Liian kauan on menty monokulttuurilla ja unohdettu luonnonkirjo. On aika palata juurille.
Käytetään maaperää ja muita
luonnonvaroja siten, että ekosysteemipalvelut pääsevät edukseen
ja että voimme tuottaa ruokaa,
rehua, kuituja ja puuta mahdollisimman kestävästi, sanoo MTK:n
ympäristöjohtaja Liisa Pietola.
Maaperäohjelma koostuu toimenpiteistä, jotka maa- ja metsätaloustoimijat näkevät oleellisiksi maaperän tuottavuuden ja puhtauden varmistamiseksi.
Samalla ohjelma päättää ohjelmasarjan,
jonka aiempia julkaisuja ovat ilmasto-, luonnon monimuotoisuus- ja vesiohjelmat.
– Maaperäohjelma tuo esiin sitä tilannekohtaista ja tarpeenmukaista harkintaa,
jota maa- ja metsätiloilla tehdään jatkuvasti.
Tiedeperusteinen maaperäohjelma korostaa

MTK:n ja SLC:n uuden maaperäohjelman
teemana on Paluu juurille.

viljelijälähtöistä käytännön realismia muuttuvassa maailmassa ja korostaa maanhallinnan
merkitystä, Liisa Pietola sanoo.
TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI

Ilmoita luomutilasi Luonnon päivään!
LUOMUTILAT AVAAVAT OVENSA kuluttajille lauantaina 28. elokuuta 2021. Suomen
luonnon päivänä tiloilla on mahdollisuus
kertoa kuluttajille luomutuotannosta ja myydä
tilan tuotteita. Kaikille päivään osallistuville
luomutiloille tarjoamme alustan esittäytyä
ja tuoda esille oman tilan tuotteita. Tuemme
tiloja myös yhteiseen käyttöön soveltuvalla
kuvamateriaalilla ja videolla.
Lista mukana olevista luomutiloista julkaistaan tapahtuman verkkosivuilla. Kuluttajat ovat
(koronatilanne huomioon ottaen) tervetulleita
tutustumaan ja tekemään ostoksia.
Verkkosivuja ja mukana olevia tiloja mark-

kinoidaan somekanavissa, nettisivuilla ja
mediajulkaisuissa.
Luonnon päivä luomutiloilla -tapahtumaa koordinoivat maa- ja metsätalousministeriö, Luomuliitto, Pro Luomu, MTK, SLC
ja Biodynaaminen yhdistys. Sisäministeriö
suosittaa liputusta Suomen luonnon päivänä eli elokuun viimeisenä lauantaina.
Luonnon päivästä on tulossa vakiintunut,
virallinen liputuspäivä vuonna 2023.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIETOJA

Ilmoita tilasi mukaan 31.7. mennessä: luomu.fi/luonnonpaiva
Materiaalitilaukset 31.7. mennessä:
luomuliitto.fi/lakanatilaus/
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Kotimaisten kasvisten ilosanomaa
NYT KAMPANJOIDAAN KOTIMAISTEN

avomaakasvisten puolesta. Mukana ovat MTK,
SLC, perunan ja avomaanvihannesten tuottajat, K-ryhmä, S-ryhmä ja Lidl sekä Tuoreverkko
ja Ålands trädgårdshall. Kampanjan tarkoituksena on herättää erityisesti kaupungissa asuvien 18–25-vuotiaiden sekä 25–45-vuotiaiden
perheellisten kuluttajien kiinnostus satokauden kasviksiin.
Markkinointikampanjan keulakuvana on
muun muassa Farmi Suomi -tv-ohjelman
myötä tutuksi tullut rap-artisti PastoriPike.
Markkinoinnissa hyödynnetään myös kuvamateriaalia maatiloilta, tilaesittelyjä sekä Vuoden
kokiksi 2020 valitun Lari Heleniuksen sekä
MTK:n ruokamarkkina-asiantuntijan Heidi Siivosen ruokareseptejä.
Kampanjan toteutuksesta vastaa sisältömarkkinointitoimisto Dingle yhdessä videotuotantoyhtiö Cocoan kanssa. Mainoksia
pyöritetään digitaalisissa kanavissa kesäkuun
puolivälistä elokuulle. Kampanja on osa Hyvinvointia Suomesta -konseptia.

Vuoden Helmi
-palkinnon sai
MTK-Lokalahti
MTK-LOKALAHTI PALKITTIIN TÄMÄN

vuoden Vuoden Helmi -palkinnolla. Palkintoraati arvosti MTK-Lokalahden aktiivisuutta
järjestää koululaisille tilavierailuja uudella,
raikkaalla tavalla näin korona-aikana. Yhdistys
on hyödyntänyt tietotekniikan ja verkon tuomat mahdollisuudet ja järjestänyt vierailuja ja
ohjelmaa myös virtuaalisesti.
MTK-Lokalahti on tehnyt pitkäjänteistä
kuluttajatyötä ja ollut mukana kummimaatilatoiminnassa. Yhdistys on panostanut maatilavierailujen materiaaleihin muun muassa
järjestämällä tehtäviä ja kilpailuja. Opettajat
ovat kiitelleet yhdistystä hyvistä järjestelyistä
ja tilan antimien maistatuksista.
Palkintopatsas luovutettiin 14. huhtikuuta
MTK:n valtuuskunnan Teams-kokouksessa. Sen
ojensi virtuaalisesti Helmi-työryhmän jäsen
Arto Laine ja otti vastaan MTK-Lokalahden
puheenjohtaja Tiina Ketola.

TEKSTI KAIJA STORMBOM KUVA MONA SALMINEN

TEKSTI JA KUVA TUIJA RANTALAINEN

Kasviskampanjan keulakuva, kongolaissyntyinen PastoriPike on tuttu tv:stä.

Vuoden Helmi -palkintopatsas

Lähde mukaan Lähiruokapäivään!
VALTAKUNNALLINEN LÄHIRUOKAPÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN 11. syyskuuta 2021.

Aiemmin tempaus tunnettiin nimellä Osta
tilalta! -päivä. Perinteisten maatilojen lisäksi Lähiruokapäivä sopii mainiosti esimerkiksi pienpanimoiden, juustoloiden, myllyjen ja muiden
erikoistuneiden tuottajien esittäytymiselle. Mukaan on otettu tällä kertaa myös maaseudun
elämysmatkailun tuottajat, elintarvikkeiden
jatkojalostajat ja muut toimijat aina alueiden
yhdistyskenttää myöten.
Viime vuonna Osta tilalta! -päivässä ovensa
avasi jo 199 tuottajaa ympäri Suomea. Pistetäänkö nyt paremmaksi? Lähde mukaan!
– Lähiruokapäivänä on tilaisuus tehdä maatiloja ja tuotteita tutuksi ja herätellä suomalaisia
lähiruuan ja -palveluiden äärelle, vinkkaa Lähiruokapäivän tapahtumakoordinaattori Heidi
Kohtala Ruokavirastosta.
Kun ilmoittaudut osallistujaksi 15.8.2021
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mennessä, saat Lähiruokapäivän materiaalipaketin, jota voit hyödyntää järjestelyissä.
TEKSTI KAIJA STORMBOM
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

lähiruokapäivä.fi

MITÄ KUULUU?

TEKSTI KLAUS HARTIKAINEN KUVA JUHA ROININEN / EUP-IMAGES

– Nyt kun Brysselin-toimisto täyttää 30 vuotta,
myös 20-vuotishistoriikkimme saa jatko-osan,
Hanna Leiponen-Syyrakki lupaa.

Hanna Leiponen-Syyrakki

Edunvalvontaa ja musisointia

S

yyskuussa Hanna Leiponen-Syyrakille tulee täyteen kolme vuotta MTK:n,
SLC:n ja Pellervon yhteisen
Brysselin-toimiston ruorissa.
Parhaillaan häntä työllistävät EU-edunvalvonnassa muun muassa
unionin vihreän kehityksen ohjelman
(Green Deal) ilmasto- ja ympäristölainsäädännön uudistukset sekä CAP-uudistus.
Oman mausteensa työhön tuo toimiston 30-vuotisjuhlavuosi.
– Varsinaiset juhlat ovat lokakuussa.
Silloin on tarkoitus järjestää juhlaseminaari ja -vastaanotto Brysselissä. Seminaarissa on esillä sekä maatalouspolitiikkaa että metsäasioita, ja pääpuhujana on EU-komissaari Jutta Urpilainen,
Leiponen-Syyrakki kertoo.
– Kuluneena keväänä olemme järjestäneet webinaareja, joissa on esitelty
tärkeimpiä sidosryhmiämme, ja ne

jatkuvat syksyllä. Korona-ajan työt Brysselissä ovat sujuneet etänä, ja asioiden
valmistelu etenee melko normaalisti.
– Toivottavasti alkusyksystä voitaisiin siirtyä hybridimalliin, joka tekisi
mahdolliseksi myös henkilökohtaiset
tapaamiset.
Vastapainoa edunvalvontatyölle tuo
yhteinen vapaa-aika perheen kanssa.

Hanna Leiponen-Syyrakille se on tarkoittanut ulkoilua lähialueilla, puuhailua pihalla sekä musisointia, joka on
perheen yhteinen henkireikä.
Sosiaalisen median kautta Syyrakit
ovat jakaneet perheensä musisointia
myös muiden iloksi.
– Itselleni viulu on pääsoitin, jota
olen soittanut 6-vuotiaasta, Leiponen-Syyrakki kertoo.
– Olemme mieheni kanssa aina tykänneet kantrista, mutta soitamme
myös paljon bluesia ja kotimaista musiikkia. Perheemme nuoret tuovat esille
omat musiikkitoiveensa.
Koko perhe seurasi innolla Suomen
euroviisumenestystä mutta kuunteli
tarkkaan myös muiden maiden euroviisut. Seuraavana perheen musiikkirepertuaariin saattaa päätyä Ranskan
edustuskappale.
LISÄTIETOJA

mtk.fi/bryssel30
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TEKSTI KATARIINA LATVA KUVAT KATARIINA LATVA JA MANSIKKATILA VILJANEN

Mansikkatila Viljasella on pitkät perinteet. Yrittäjät Marko ja Marika Viljanen valmistautuvat alkavaan satokauteen.

Katariina Latva

VALMIINA
MARJAKAUTEEN

Mansikkatila Viljanen Kokemäellä on käyttänyt Töitä Suomesta
Oy:n palveluita selvitäkseen satokauden kiireistä.

T

oukokuun aurinko paistaa
ja helteet hellivät, kun Viljasen mansikkatilalla Kokemäen Säpilänniemessä
valmistaudutaan sydänkesän satokauteen. Sitä ennen on jo istutettu uudet taimet ja tehty
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paljon muutakin työtä sadon eteen.
Marko ja Marika Viljanen muuttivat Marikan isovanhempien maatilalle
vuonna 1994. Jo isovanhemmat olivat
kasvattaneet vähän mansikkaa, ja siitä
lähti ajatus erikoistua marjatilaksi.
Nyt Viljaset ovat viljelleet mansikkaa

jo 25 vuoden ajan. Lisäksi tilalla kasvatetaan vadelmaa, mustaherukkaa,
tuorehernettä ja varhaisperunaa sekä
viljelykierrossa viljaa.
Eri mansikkalajikkeita tilalla on viljelyssä jopa kymmenen, jotta satokaudesta
saadaan pidempi.

Katariina Latva

Katariina Latva

Harsot suojaavat mansikkapeltoja paitsi hallalta myös eläimiltä kuten
valkohäntäpeuroilta.

Eri mansikkalajikkeita on viljelyssä
kymmenkunta.

– Mansikanviljelijän pitää olla valmis
oppimaan ja innokas kokeilemaan uutta, Viljaset toteavat.
He ovat hakeneet tietotaitoa paitsi
Suomesta myös
ulkomailta. Uudet
lajikkeet ja osallistuminen erilaisiin
hankkeisiin lisäävät viljelyn mielenkiintoisuutta.

työntekijät on kuljetettu tilalle koronataksilla. Viiden päivän karanteenin jälkeen heidät on testattu vielä paikallisella
terveysasemalla.
– Testaus on toiminut hyvin, terveysviranomaisten ohjeet ovat olleet selkeitä,
ja olemme saaneet kaiken tarvitsemamme avun, Viljaset kiittelevät tämänvuotisia kokemuksiaan.
Kaikki vaikuttaa olevan kunnossa kiireistä mansikkakesää varten.

”

harsojen läpi. Alkukeväästä oli kovia
yöpakkasia. Mansikanmyynnin kannalta
toiveissa olisi tasainen kasvukausi, mutta vielä on vaikea sanoa, mitä kesä tuo
tullessaan, Marko Viljanen pohtii.
Molemmat puolisot
ovat aktiivisesti mukana
tilan töissä, ja lapset
auttavat tarvittaessa.
Tilan kausityöntekijät tulevat Ukrainasta.
Jo aiemmin tilalla työskennelleet ovat
palanneet mielellään töihin myös seuraavana kesänä. Lisäksi Viljaset palkkaavat kesätöihin suomalaisnuoria muun
muassa mansikoiden myyntiin.
– Viime vuonna lupien saaminen ja
kausityöntekijöiden saapuminen Suomeen oli koronan vuoksi hankalaa,
mutta viime vuodesta on Suomessa selvästi opittu, yrittäjäpari sanoo.

Neuvontapalvelu
on ollut iso apu.

Poimijoita Ukrainasta

Mansikkavuosi 2021 näyttää Kokemäellä hyvältä, sillä runsaan lumipeitteen
vuoksi marjat talvehtivat hyvin. Alueellisia eroja voi kuitenkin olla.
– Talviharsot olivat käytössä,
mutta kauriit söivät taimia myös

”

Koronataksin kyydillä

Mansikoiden myyntiin tila pestaa suomalaisia koululaisia.

Viljaset ovat käyttäneet korona-aikana
Töitä Suomesta Oy:n palveluita. Töitä
Suomesta -yhtiön ovat perustaneet MTK,
ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen
Kylät ry.
Yhtiön tarjoamat lennot kausityöntekijöille ovat olleet Viljasista hyvin järjestettyjä.
– Myös yhtiön neuvontapalveluja
olemme käyttäneet ahkerasti, kun mietimme työntekijöiden saapumista, testauksia ja karanteeneja.
Tänä vuonna kausityövoiman saaminen Suomeen helpottui, sillä suhteellisen aikaisessa vaiheessa oli selvää, että
Suomeen saa tulla. Viime vuonna rajat
olivat välillä kiinni.
Työntekijät testataan ensin Ukrainassa, ja negatiivisen testituloksen jälkeen
he lentävät Suomeen. Lentokentällä on
otettu toinen koronatesti, minkä jälkeen

TÖITÄ SUOMESTA
Verkkosivusto toitasuomesta.fi perustettiin jo muutama
vuosi sitten. Viime vuonna toiminta laajeni, kun perustettiin
Töitä Suomesta Oy. Yhtiö tarjoaa monipuolisia työvoimapalveluita maaseudun työnantajille ja työntekijöille.
Korona-aikana yhtiö on panostanut erityisesti kausityövoimapalveluihin. Yhtiö järjestää
lentoja Suomeen kausityöntekijöille sekä ylläpitää neuvontapuhelinta yrittäjille. Verkkosivuilta löytyvät myös maahantulo-ohjeistukset ja tietoa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja
venäjäksi. Tietoa tarjotaan myös
suoraan tiloille.
Töitä Suomesta Oy:n perustivat ja omistavat MTK ry, Suomen Kylät ry ja ProAgria Keskusten Liitto.
LISÄTIETOJA

töitäsuomesta.fi

M T K : N JÄ S E N L E H T I // K E SÄ K U U 2021

mainio

9

HYVÄ ME

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT ANNE RAUHAMÄKI JA MHYP:N ARKISTO]

Helsinkiläinen Jorma Meronen päätti liittää kaksi metsätilaansa osaksi Metsänomistajien yhteismetsää.

VAIHTOEHTONA
YHTEISMETSÄ
Metsänomistajakunnan ikääntyessä monella tilalla mietitään metsänomistuksen jatkoa.
Joissakin tilanteissa hyvä ratkaisu voi olla metsätilan liittäminen yhteismetsään.

M

etsänomistaja voi liittää metsätilansa tai
osan siitä johonkin
olemassa olevaan yhteismetsään. Toinen
ratkaisu on se, että
halukkaat metsänomistajat perustavat
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metsistään yhteismetsän keskinäisellä
sopimuksella.
Yhteismetsä – tai virallisemmin yhteismetsän osakaskunta – on yhteisetuus,
joka hallinnoi osakastilojen omistamaa
yhteismetsää ja muuta omaisuutta ja
harjoittaa kestävää metsätaloutta. Omis-

tuksen määrä on määritelty tilojen yhteismetsäosuutena.
Kuolinpesään verrattuna yhteismetsä
on joustava ja osakkaalle helppo metsäomaisuuden hallintamuoto. Yhteismetsän käytännön asioita hoitaa toimitsija
tai hoitokunta. Yhteismetsä maksaa tu-

loksestaan verot, ja jaettava ylijäämä on
yhteismetsän osakkaille verotonta tuloa.
Suomessa perustettiin viime vuonna
35 uutta yhteismetsää. Tämän vuoden
alussa yhteismetsiä oli yhteensä 529, ja
niiden pinta-ala kattoi lähes 720 000
hehtaaria.

rajaa ja toinen lähellä Hennan seisaketta
ja rakentuvaa taajamaa.
Merosen synnyinkoti sijaitsee linnuntietä parin kilometrin päässä Hennan
palstalta. Tilan päärakennukset on myyty, eikä Merosella ole enää tunnesidettä
Orimattilaan. Hän on tehnyt pitkän
työuran ulkomailla ja asunut kahdeksassa eri maassa. Lapset ja lapsenlapset
asuvat kuka missäkin päin maailmaa.

Mhy tarjoaa apua
Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan viime vuoden aikana yhteismetsien
pinta-ala kasvoi noin 23 000 hehtaarilla. Jo usean vuoden ajan määrä on kasvanut vuosittain noin 40 yhteismetsällä
ja pinta-ala keskimäärin noin 14 000
hehtaarilla.
Tilaliitokset ovat kasvattaneet yhteismetsäalaa vuosittain noin 7 500 hehtaarilla.
Metsänhoitoyhdistykset voivat toimia
kätilönä sopimuksella perustettavalle
yhteismetsälle ja hoitaa asioita ennen
yhteismetsän järjestäytymistä.
– Perustamisprojekti voi olla pitkä,
mutta kannattaa olla rohkeasti yhteydessä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijaan. Kun asiaa kartoitetaan ja tietoa
jaetaan, voi löytyä muitakin metsänomistajia, joita hanke kiinnostaa, kannustaa Metsänhoitoyhdistysten Palvelu
Oy:n (MHYP) kehittämispäällikkö Harri Huupponen.

mittauslaitoksen ja Metsäkeskuksen
kanssa, joten asiat sujuvat ilman tarpeetonta byrokratiaa.
– Yhteistyötä tehdään myös tiekuntien, metsästäjien, kuntien, yrittäjien ja
muiden tahojen kanssa. Metsien tuotto
hyödynnetään aina osakaskunnan haluamalla tavalla.

Tiivistä yhteistyötä

Metsänomistajien yhteismetsä

Yhteismetsää harkitsevan kannattaa tutustua erilaisiin yhteismetsiin ja aloittaa
oman metsän lähialueella toimivista
yhteismetsistä.
Metsänhoitoyhdistyksillä on yhteismetsistä hyvä käsitys, joten yhteydenotto omaan metsäasiantuntijaan on luonteva ensiaskel.
– Yhteismetsään liitettävien alueiden arviointi, osuuslukujen laskenta,
osuuden arvon ylläpito, budjetointi ja
toiminnan suunnittelu sekä tilinpäätötöksistä ja ylijäämän maksusta huolehtiminen ovat tyypillisiä hallinnollisia
tehtäviä, joita myös metsänhoitoyhdistys
voi hoitaa, Huupponen kertoo.
– Metsänhoitoyhdistykset voivat hoitaa kaikki metsäomaisuuden hallintaan
liittyvät tehtävät koko Suomessa, ja
metsänomistaja voi luottaa siihen, että
toiminta on pitkäjänteistä ja metsänomistajalähtöistä.
Metsänhoitoyhdistykset toimivat jo
muutenkin tiiviisti yhteistyössä Maan-

Yhteismetsä Päijät-Häme perustettiin
kesällä 2011. Se on Suomen ensimmäinen metsänhoitoyhdistysvetoinen
yhteismetsä.
Kesäkuussa
2020 sen nimi
muutettiin
Metsänomistajien yhteismetsäksi. Samalla
yhteismetsän ensisijainen toiminta-alue
laajeni Päijät-Hämeestä Uudellemaalle
ja maakuntien lähiympäristöön.
Yhteismetsä ottaa uusia osakkaita
Päijät-Hämeestä ja Uudeltamaalta sekä
niiden lähialueilta metsäalueen kokoon
ja kehitysvaiheeseen katsomatta.
Helsinkiläinen Jorma Meronen on
Metsänomistajien yhteismetsän tuore
osakas. Hänen kaksi metsätilaansa, tai
nykyään ”virtuaalitilaansa”, sijaitsevat
Orimattilassa, toinen lähellä Hollolan

Evakon viisautta

– Jos yhteismetsä kiinnostaa, kannattaa
kääntyä metsänhoitoyhdistyksen puoleen, Harri Huupponen neuvoo.

”

Jorma Merosen isä oli paikkakunnalla
kuulu metsiensä hyvästä hoidosta.
– Kun täällä aikanaan järjestettiin
suunnistuskilpailut, rastien viejä tuskaili, kun siltä yhdeltä alueelta ei tahtonut
millään löytyä sopivaa kaatunutta puuta
rastipukiksi. Metsänhoitoyhdistyksessä
tiedettiin heti, kenen metsistä oli kyse,
Meronen kertoilee.
Viime vuosituhannen vaihteessa Merosen vanhemmat lahjoittivat metsätilat
lapsilleen. Näitä oli kannustettu kouluttautumaan, ja kaikki olivat löytäneet
paikkansa maailmalla. Siihen elämään
eivät raivaussahahommat mahtuneet,
joten tilojen tärkeimmät metsätyöt teetettiin metsänhoitoyhdistyksellä.
Kun Jorma Merosen äiti vuonna 2015
kuoli, ei tilan päärakennukseen löytynyt
asukasta eikä metsänhoidolle jatkajaa.
Metsät jäivät Meroselle. Vanhempien
toiveena oli ollut se, että metsiä hoidettaisiin hyvin ja ettei niitä tarpeettomasti
pirstottaisi.
Jorma Meronen
yritti kaupata metsiä
sisarensa lapselle,
mutta tämäkään ei
ollut kiinnostunut.
– Itselleni metsiin
tai kotitilaan ei syntynyt suurta sidettä.
Isä sanoi aikanaan,
että ”ammatin pitää
olla sellainen, että se kulkee selkärepussa”. Se oli evakon viisautta.

Jaettava ylijäämä
on osakkaille
verotonta tuloa.

”

Sutjakka prosessi
Jokin aika sitten Jorma Meronen otti
asiakseen pohtia, mitä metsien kanssa
pitäisi tehdä. Hän etsi netistä tietoa
yhteismetsistä, tutustui muutamien sopivien talouteen tarkemmin ja varmisti,
että toiminta oli kustannustehokasta.
Laajentumishaluisten yhteismetsien
hoidosta vastaaville hän antaa vinkin,
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rittää metsätilan arvot yhteismetsään
liittämistä varten. Metsänhoitoyhdistys
päivitti molemmista tiloista puolueettoman arvion.
– Tärkein tavoite minulle oli se, että
isäni metsät pysyisivät hyvin hoidettuina. Taloudellinen hyöty tulee sivutuotteena, Meronen sanoo.

Helppo siirtää jälkipolville
Jorma Meronen on suunnitellut testamenttaavansa yhteismetsäosuudet
lapsenlapsilleen. Yhteismetsäosuuksissa
alaikäiselle omistajalle ei tarvita edunvalvojaa. Yhteismetsässä omaisuudenhoito on turvattu, koska metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan.

”

Metsiä pitää hoitaa
ja käyttää.

”

Jorma Meronen aikoo testamentata yhteismetsäosuutensa lapsenlapsilleen. Näin
nämä saavat mukavan pesämunan, ja samalla säilyy jokin side isoisän sukuun.

Meronen on myös tutustunut
Hypo-pankin tarjoamaan Hypo Baby -tiliin. Se on suojattu tili, jonne yhteismetsäosuuksien vuosittaisen tuoton
voi ohjata. Kun nuori täyttää 18 vuotta,
tilin voi halutessaan muuttaa ASP-tiliksi,
jossa on mukava summa asuntoa varten.
– Lapsenlapsilla on sitten maailmalla
jokin muisto isoisänsä suvun historiasta sekä pesämuna, kun he aikanaan
saavuttavat täysi-ikäisyyden, Meronen
suunnittelee.
Millaisille metsänomistajille hän suosittelisi metsätilan liittämistä yhteismetsään?
– Kallion ituhipeille, Meronen naurahtaa, mutta vakavoituu sitten.
– Jos metsiään ei halua, osaa tai ehdi
hoitaa itse, tämä on paras vaihtoehto.
Olen itsekin luonnossa kulkenut ja
pidän arvossa ympäristöasioita, mutta
ymmärrän, ettei tämä suomalaisten nykyinen elintaso synny itsestään. Metsiä
pitää hoitaa ja käyttää.

että yhteismetsän verkkosivuille kannattaa laittaa mahdollisimman paljon
tietoa.
– Uskon, että monet miettivät näitä
samoja asioita ja etsivät tietoa aiheesta.

suomenyhteismetsat.fi/
mhy.fi/metsatietoa/yhteismetsa
mhy.fi/paijat-hame/tietoa-meista/kiinteistonvalitysja-omistusjarjestelyt/metsanomistajien-yhteismetsanvirstanpylvaat
metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/
metsanomistusmuodot/yhteismetsat/tietoa-yhteismetsista

LISÄTIETOJA
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Kun Jorma Meronen oli päätynyt
Metsänomistajien yhteismetsään, asiat
etenivät jouhevasti. Meronen kiittelee
prosessin sujuvuutta. Metsäsuunnitelma
oli valmiina, joten siitä oli helppo mää-

TÄTÄ PÄIVÄÄ

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT ANNE RAUHAMÄKI JA HENRIETTA DAHLMAN

RUOKAMATKA
SAARISTOON
Ruuan alkuperä kiinnostaa entistä enemmän myös matkailijoita.
Saariston rengasreitillä Paraisilla on hyviä esimerkkejä ruoka- ja
luontomatkailun yhdistämisestä houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Kirkkoherran
kasvattamaa
salaattia.
elejä.
tarjolla kulkup
Asiakkaille on
sauna.
kin jahtimajan
Nauvon Tackor

Aamiaismunat tulevat läheltä.
Matmalmen EV
A Paraisten ke
skustassa.

Lauttamatka Nauvon
saarelle vie melkein
kuin ulkomaille.
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K

oronapandemia on ajanut
monet suomalaiset matkailuyrittäjät ahdinkoon.
Kesällä 2020 ulkomaisten
turistien puutteen paikkasi kuitenkin osittain
kotimaanmatkailun suosion kasvu.
Erityisesti Lounais-Suomen saaristossa
oli viime kesänä jopa ruuhkaa, mikä ei
paikallisten yrittäjien mielestä ollut ollenkaan huono juttu.
Ruokamatkailu tarjoaa mahdollisuuden tutustua paikalliseen kulttuuriin
lähiruuan kautta.
Paraisten saaristossa toukokuun 2021
sesonkituote on tuore kala. Monin paikoin tarjolla on myös riistaa.
Listoilta löytyy myös jo varhaissadon
salaattia, joka Paraisilla Matmalmen
EVAn lounasannoksissa on kuulemma
erityisen pyhää:
– Salaatin on kasvattanut eläkkeellä
oleva kirkkoherra pappilan puutarhassa,
mainitsee yrittäjä Eva Johansson.

Pizzatäytteitä luonnosta

Vasta 23-vuotias Lasse Tammela pyöritti viime kesänä ensimmäistä vuotta
Tackorkin matkailutilaa Nauvon länsirannalla.
Lasse Tammela pyörittää matkailutilaa Nauvossa.

Opasteita Tackorkin pihalla.
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Tackorkin aamiaisella on tarjolla muun muassa oman puutarhan marjoja,
omien kanojen munia sekä itse leivottua leipää.

Tackork ylpeilee jahtimajallaan.
– Kioskista tämä alkoi pari vuotta sitten. Vuosi sitten alkoi majoitustoiminta,
ja se osoittautui menestykseksi.
Tackorkissa on kolme mökkiä, ”saariston hienoin jahtimaja” sekä tentsilejä eli
puunrunkojen varaan viritettyjä telttoja.
Veneilijät ovat tärkein matkailijaryhmä. Heidän on helppo saapua Tackorkin
omaan satamaan, jossa on tilaa 30 veneelle.
Majoituskapasiteetin rajat tulevat
nopeasti vastaan, joten Lasse Tammela
taustajoukkoineen kunnostuttaa parhaillaan majoituskäyttöön lähiseudun
kartanoa. Sinne tulee 70 yöpymispaikkaa sekä napolilaistyylinen pizzauuni.
– Pizzapohjat valmistetaan napolilaisella perinteellä, mutta täytteet tulevat
saariston luonnosta, Tammela kertoo.
Tackork ja kesällä avaava Gammelgård
Pizza & Padel Resort työllistävät sesonkiaikana 25 henkilöä.
Kesän tapahtumakalenterissa oli tou-

Parainen on kuntaliitosten jälkeen laaja kaupunki, jonka yksi osa on Nauvo.

Riistaburger ja Tackorkin marjaolut.

”

Riistaburgeri maistuu

Palanpainikkeeksi
on pienpanimon
marjaolutta.

”

kokuun lopulla reilut parikymmentä
tapahtumaa, musiikki-iltoja ja standupkomiikkaa.
– Terassille mahtuisi 150 henkeä, mutta koronarajoitusten mukaan mennään.
Puutarhassa on tilaa, jos pitää väljentää,
Tammela sanoo.
Tilalla on myös juhlalato, jota voi
käyttää tapahtumiin huonolla säällä.

Nälkäisiä pyöräilijöitä

Tackorkissa on myös omaa teetä.

metsästämään 20 kilometrin päästä.
Rengasreitin varrella onkin sydänkesällä
tarjontaa tasaisin välimatkoin.
Paraisten keskustassa kannattaa pysähtyä vaikkapa Matmalmenissa.
Sieltä kohti Nauvoa polkiessa ei ehdi
vielä edes kahvihammasta kolottaa, kun
sillan kupeessa leijailee vastaan savustetun kalan tuoksu.
Monien tuntema Sattmarkin kahvila
vasta availee oviaan kesäkauteen, mutta
tarjolla on jo monenmoista kalatuotetta
ja toki myös sitä kahvia.

Pyöräily on hyvin suosittua Saariston
rengasreitillä. Toukokuu ei vielä ole parasta matkailusesonkia, mutta silti pyöräilijöitä on liikenteessä satoja.
Pyöräillessä tulee nopeasti nälkä,
eikä kahvilaa tai ravintolaa voi lähteä

Lauttamatkan jälkeen muutama kilometri Nauvon puolella kalaa ja kahvia
mainostaa myös Cafe Troolen, mutta se
ei vielä ollut auki.
Nauvon satamassa oli avoinna useampikin kahvila ja tarjolla jälleen erilaisia
kala-annoksia.
Matkapäiväni päättyy Tackork Gårdiin. Siellä päivällisen ruokalistalla on
lähiriistaa, muun muassa fasaania ja
peuraa. Palan painikkeeksi on tarjolla
kemiöläisen Kimito Brewing -pienpanimon Tackorkin tilan marjoista panemaa
olutta.
Vaikea sanoa, onko päivän energiankulutus plussalla vai miinuksella, mutta
yhdistelmä hyvää ruokaa ja liikuntaa
tuntuu täydelliseltä. Päälle vielä savusaunan löylyt. Näillä jaksaa seuraavana
päivänä jatkaa matkaa.

Saariston makureitti
– Kirkot on niin nähty. Tämä on jotain
ihan uutta! intoilee Saariston makurei-
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Sattmark on monien tuntema taukopaikka, josta saa myös savukalaa.
tin ideoinut Margot Wikström, joka
edistää työkseen kotimaista lähiruokaa.
Paraislainen Wikström on ollut tuomassa Suomeen käsitettä artesaaniruoka, joka valmistetaan laadukkaista,
puhtaista raaka-aineista ilman säilöntäaineita, väriaineita tai synteettisiä
aromeja. Hän on itse ruoka-artesaani
ja Suomen Artesaaniruoka ry:n toiminnanjohtaja.
Ajatus Saariston makureitistä lähti
siitä, kun Wikström huomasi, että saaristossa on todella paljon erilaisia tilamyymälöitä ja pieniä kahviloita, joista ei
ollut mistään saatavilla kootusti tietoa.
Olisihan se pyöräilijällekin helpompaa, jos voisi ladata reitin älylaitteeseen

ja laite sitten ilmoittelee, että nyt on tarjolla savukalaa vasemmalla ja herneitä
oikealla taikka kahvipaikka kilometrin
päästä.

Ruuhkaksi asti
– Kaikki eivät halunneet tietojaan mukaan. Perusteluna oli se, että tilamyymälä on avoinna vain satunnaisesti tai että
nykyiset asiakkaat riittävät mainiosti. 25
yrittäjää kuitenkin halusi, ja Saariston
makureitti rakennettiin Visit Parainen
-sivujen alle, Wikström kertoo.
Osoitteesta löytyy kaikenlaista: hunajaa, kalaa, varhaisperunaa, luumuja,
maissia, erilaisia jalosteita, lisää kalaa ja
ihania kahviloita.

Saariston luontopolut houkuttavat.
Saariston makureitti on löytynyt, ja
viime kesänä sen ympärille järjestettiin
jo ryhmämatkoja. Perusnähtävyydet on
todellakin nähty, ja nyt nautitaan.
– Kaikilla mukana olijoilla oli viime
vuonna suurempi myynti kuin aiempina, kertoo Wikström. Ja olihan saaristomatkailun ruuhkista juttua ihan
uutisissakin.
Margot Wikström kehottaa tulemaan
saaristoon myös muulloin kuin keskikesällä.
– Saariston kevät, suosittelen!

Luontoa ja liikuntaa
Luontomatkailuaktiviteetit ovat nousussa. Monet maaseutumatkailuyrittäjät
ovat lisänneet esimerkiksi vuokrapyörien
tarjontaa. Myös esimerkiksi kanoottien

Matmalmenin peurapyörykät vievät kielen mennessään.
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Mustikkasmoothie maistuu kesältä.

ja sup-lautojen vuokraus on kasvussa.
Saariston rengasreitin varrelta voi bongata useita kylttejä, joissa mainostetaan
kanoottien vuokrausta, ja läskipyöriä
näkyy runsaasti.
– Yritysten pitää pyrkiä hyödyntämään
retkeilyreittien suosiota tarjoamalla
matkailupalveluja retkeilijöille. Pelkkä
omatoiminen luonnossa liikkuminen
ilman oheispalveluja ei jätä montakaan
euroa maaseutuyrityksille, muistuttaa
maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto MTK:sta.
Nauvon Tackorkissa majoittujien käytössä on maastopyöriä ja pappamopoja.
Henkilökunta pitää huolen siitä, että jos
ravintolassa on nautittu useampi viinilasillinen, käyttöön otetaan ainoastaan
lihasvoimalla toimivia kulkuneuvoja.
Pyöräilijöitä majoittuu Tackorkissa
paljon. – Erityisesti tentsile-teltat ovat
pyörämatkaajien suosiossa. Haasteena
on ollut se, että he ovat varausten kanssa liikkeellä kovin myöhään eikä tilaa
välttämättä enää ole, Lasse Tammela
pahoittelee. Tälle kaudelle telttoja on
tulossa lähimetsään lisää.

Leipä kuin kakkua
Kun kerran saaristossa ollaan ja ruuasta
puhutaan, haluamme maistaa saaristolaisleipää. Sellaista leipoo Jennie Westerlund Nauvon saarella kotinsa kellariin tehdyssä leipomossa. Nauvo kuuluu
nykyään Paraisten kaupunkiin.
– Tämä ei ole saaristolaisleipää vaan
mallasleipää, Björkdalin herkkulimppua,
Westerlund korjaa.

Björkdalin herkkulimppu on tehty
Westerlundin miehen sukulaisen reseptin mukaan. Tämä sukulaisnainen ei
ensin ollut halukas antamaan reseptiään
Westerlundin käyttöön, mutta kun Jennie oli käynyt artesaaniruokakurssin,
hän sai reseptin syntymäpäivälahjaksi.
– Perinteisessä saaristolaisleivässä
on yleensä piimää, mutta minä leivon
leivän veteen, jotta se sopii myös vegaaneille ja maitotuotteita karttaville.

”

Hyvin säilyvä leipä
on veneilijöiden
suosiossa.

”

Talvella Westerlund leipoo limppua
noin yhden leipomuksen viikossa ja kesällä 3–4 satsia joka toinen päivä. Björkdalin herkkulimppua on myynnissä
Nauvon ja Paraisten keskustan K-kaupoissa sekä Kirjaisten kyläkaupassa.
– Leipä säilyy hyvin, ja varmaan siksikin se on erityisesti veneilijöiden suosiossa, Westerlund tuumii.
Pääsemme maistamaan limppua, ja
onhan se hyvää. ”Kahvikakkua”, kuten
Westerlundin täti sitä mainostaa. Leipä
on päässyt artesaaniruokakilpailussa jo
kahdesti palkintosijoille.

Perhejuhlia odotetaan
Koronarajoitukset vaikuttavat matkai-

Nauvolainen Jennie Westerlund.
luun myös tänä kesänä. Perhejuhliin,
kokouksiin ja ryhmien virkistyspäiviin
keskittyneet maaseutumatkailu- ja
pitopalveluyritykset ovat vaikeuksissa
edelleen, tilaisuuksia peruttu ja siirretty
edelleen.
Lasse Tammela kertoo, että Tackorkissa on tarkoitus kesällä järjestää ainakin
yhdet häät, mutta muita yksityistilaisuuksia ei ole varattu.
Sen sijaan pienryhmiä ja yritysporukoita on tulossa syksyllä metsästysmatkoille. Ravintolan ruokalistalla olevat
fasaanit ammutaan syksyisin oman tilan
mailta.

IHANAT KESÄKOHTEET
Suosituin kesälomakausi on
juuri alkamassa, ja Suomi on
täynnä elämyksellisiä ja herkullisia reissukohteita.
Verkkosivustolta
100.syyta.fi löytyy kotimaan
kiinnostavia matkakohteita, ja
mukana on myös ruokateemaa
ja maatilamatkailua.
LISÄTIETOJA

100syyta.fi/teema/ruoka
100syyta.fi/kohde/lomalaidun-majoitus-jaaktiviteetit

Jennie Westerlundin leipoma Björkdalin herkkulimppu on noussut suosioon.
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UUDET TUULET

MORSINKO
KIINNOSTAA
Suomalaiset pellot ovat erinomainen kasvualusta värikasveille. Harvinaista
ja haastavaa morsinkoa kysytään enemmän kuin sitä ehditään tuottaa.
TEKSTI JAMI LAUTTALAMMI KUVAT JARMO RAUDASKOSKI, ANNE RAUHAMÄKI JA NATURAL INDIGO FINLANDIN KUVA-ARKISTO

S

uomessa värimorsinkoa
viljellään tällä hetkellä ainoastaan Natural Indigo
Finlandin perustajan Pasi
Ainasojan pelloilla Nivalassa sekä sopimusviljelynä
naapurissa Laurilan tilalla. Myös koko
Euroopan mittakaavassa morsinkotilojen määrän voi laskea yhden käden
sormilla.
Pasi Ainasoja työskenteli liki 30 vuotta liike-elämän ohella sivutoimisena
viljelijänä kotitilallaan. Hänellä kyti
pitkään ajatus, että hän tahtoisi haastaa osaamisensa uudenlaisella tuotannolla.
– Kysyin Luonnonvarakeskuksesta
vinkkiä sopivasta erikoiskasvista. Värimorsinko oli kuulemma jäänyt aikanaan työpöydälle.
– Hieman yllättäen kokemukseni
meijerialalta auttoi löytämään yhtymäkohtia värimorsingon tuottamiseen
tarvittavasta teknologiasta, Ainasoja
kertoo.
Pasi Ainasoja tutki maailman megatrendejä, ja vastuullisuusasiat tuntuivat nousevan vahvemmin esiin kuin
aiemmin. Ainasoja halusi olla mukana
kehityksessä ja tuottaa suomalaisille
brändiyrityksille luonnonmukaisia
värejä.
Siitä on nyt kahdeksan vuotta. Morsinko on tullut nivalalaiselle tutuksi
kantapään kautta.
– Tämä on ollut elämyksellisin matkani ikinä. Paljon on tehty virheitä,
mutta hyvin on myös taitettu haasteita.
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Pasi Ainasoja lähti viljelyssä liikkeelle toistakymmentä vuotta vanhoista siemenistä,
joiden ei kai olisi kuulunut enää itää lainkaan.
Englantilainen pitkän linjan morsingonviljelijä auttoi minua onnekseni
pääsemään alkuun.

Yhteistyötä ja tuotekehitystä
Uuttoprosessista saadaan sininen väri
tiivistemuodossa, joka soveltuu sellaisenaan teollisen mittakaavan värjäämöön.
Ainasoja on kehittänyt värireseptejä eri
materiaaleille yhdessä Aalto-yliopiston
kanssa.
Marimekko lanseeraa osana tulevan
syksyn mallistoaan vaatteita, laukkuja ja

kodintuotteita, jotka on painettu Nivalassa tuotetulla väritiivisteellä.
– Kansainvälisesti tunnettuna brändinä Marimekko on loistava muurinmurtaja luonnonvärien hyödyntämiseksi
tekstiiliteollisuudessa, Pasi Ainasoja
iloitsee.
Luonnonväritiivistettä menee kaupaksi samaan tahtiin kuin laadukasta tavaraa saadaan tuotettua. Kyselyjä on tullut
myös muualta Euroopasta.
– Tuotekehitys on saatava sellaiseen
vaiheeseen, että emme lähde skaalaa-

”

VÄRIMORSINKO
(ISATIS
TINC TORIA)
Morsingo

Paljon on taitettu
haasteita.

”

n vihreistä le
hdistä
uutettava ind
igonsininen lu
onnonväri kiinno
staa tekstiiliteo
llisuutta. Sinine
n väri on kasv
ikunnassa harv
inaista.
Lisäksi mors
ingon siemen
istä
voi puristaa öl
jyä. Juuria käytetään maailm
alla
vastustuskykyä esimerkiksi
tukevaan yrtt
ilääkkeeseen.
Morsinko on
kaksivuotinen
kasvi. Ensimm
äisenä vuonna
tulee lehtisato,
josta sininen vä
ri uutetaan. To
isena vuonna
tulee kukinto.

Nykyään Pasi Ainasoja viljelee morsinkoa 40 hehtaarin
kokonaispinta-alalla.

Morsingon ke
ltaiset kukat
muistuttavat
rypsiä, mutta
kasvin viljelyä vo
i verrata kuminan viljelyyn.
Sopivan lämm
ön
ja kosteuden
lisäksi tarvitaan
puhdas, rikka
kasveista vap
aa
alusta, jotta ka
svi lähtee kasv
amaan.

Morsinko on kaksivuotinen kasvi, ja sininen väri uutetaan
sen lehdistä.

maan sitä ennenaikaisesti. Liikeidea
vahvistuu päivä päivältä, ja ensimmäinen morsingon sopimusviljelijä aloitti
nyt toukokuussa.

Lääketeollisuus on kiinnostunut morsingon juurista.

Maaseudun potentiaali
Ainasojan onnistumiset eivät ole jääneet huomaamatta. Matkan varrella on
kertynyt innovaatiopalkinto ja kotikunnan tukea, mikä lämmittää maaseudun
startup-yrittäjän mieltä.
Maaseudulla on laaja-alaista osaamista ja intohimoa tehdä uutta. Arvo-

kasveista voi saada uusia elinkeinoja ja
rahavirtaa, eikä kaikkia peltoja tarvitse
suunnata viljanviljelyyn.
– Vanhoja tuotantotiloja voi muokata uuteen käyttöön, Ainasoja vinkkaa.
– Meillä uuttoprosessi on rakennettu

naapurivoimin vanhoista laitteista tähän toimintaan sopiviksi.
– Suomi on maailman paras paikka
kasvattaa värikasveja. Yöttömät yöt ja
puhdas luonto ovat ehdottomia valttejamme myös vientiä ajatellen.
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KUUMA PERUNA

TEKSTI ANNE RAUHAMÄKI KUVAT ANNE RAUHAMÄKI JA VM-ARKISTO

ASIALLISESTI
SOMESSA
Kysyimme MTK- ja mhy-vaikuttajilta, miten sosiaalisen median välillä
villinä vellovaan metsäkeskusteluun kannattaisi osallistua.

M

etsäasioista keskustellaan aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa.
Metsät ovat tärkeitä
elinkeinojen, ilmaston,
monimuotoisuuden,
virkistysarvojen ja muunkin hyvinvoinnin kannalta, ja suomalaisilla on lyhyt
matka lähimetsään. Siksi metsistä ja
metsien käytöstä on miltei jokaisella
mielipide.
Monet MTK:n toimihenkilöt ja jäsenet
sekä metsänhoitoyhdistysten asiantuntijat ovat aktiivisia somessa. Siinä nähdään sekä hyviä että huonoja puolia.
Myönteistä on asiantuntijatiedon
jakaminen ja oman alan tiivis seuraaminen myös somen kautta. Hankaluutena
koetaan keskustelujen ajoittainen jankkaavuus sekä päivänpolttavien aiheiden
nopea vaihtuvuus. Jos on pari päivää
poissa, se on somessa jo ikuisuus.

– Esimerkiksi Twitterissä yksi kestoaihe on väittely jatkuvasta kasvatuksesta,
sanoo metsänomistaja Toni Tuomala.
– Tällä hetkellä nousussa ovat EU:n päätöksentekoon liittyvät huolet sekä ilmastokeskustelu.
– Twitterissä näkee nopeasti, mikä asia
on pinnalla. En juuri osallistu sellaisiin
keskusteluihin, jotka koen eipäs–juupasväännöiksi, toteaa MTK Metsälinjan tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.
Hän jakaa useimmiten omaan työhönsä liittyviä twiittejä eli ajankohtaista
tietoa puumarkkinoista.

Pienen piirin kuplia
Eri somekanavista erityisesti Twitter
tunnetaan asiantuntijoiden keskuste-

lufoorumina. Kanava painottuu hieman
nuorempiin ikäluokkiin kuin vaikkapa
Facebook.
– Twitterissä pyörii metsäalan väkeä
työnsä puolesta. Keskusteluja seuraamalla pysyy ikään kuin mukana porukassa, muuan metsänomistaja kiteyttää.
Kaikessa somekanavissa ilmenee kuplautumista, kärjistymistä ja vastakkainasettelua. Turhaan kädenvääntöön ei
kannata osallistua, mutta omaan asiantuntemukseen pohjautuvan faktatiedon
jakaminen kannattaa aina.
Somekonsultti Harto Pöngän tilastojen mukaan Twitteriä käyttää noin
125 000 suomalaista. Metsäasioihin
liittyvää keskustelua käy aktiivisesti vain
muutama kymmenen twiittaajaa, jotka
ovat pääosin metsä- tai ympäristöalan
ammattilaisia.
Keskustelu menee helposti niin syvälle metsätalouden termeihin ja
menetelmiin, ettei ummikko sitä
välttämättä pysty seuraamaan
ja ymmärtämään.

Arvot vahvasti mukana
Somekeskusteluun ei kannata asennoitua niin, että minä
olen oikeassa ja nuo muut
väärässä. Pitää ymmärtää,
että kaikilla on omat arvonsa,
jotka vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä.
– Oikea ja luotettava tieto kannattelee itse itseään, Kalle Karttunen uskoo.
– Minun maailmankuvaani vaikuttaa
toki moni muukin asia, mutta olen siinä
onnellisessa asemassa, että koen työssäni ajamat arvot hyvin vahvasti omikseni.
Olen silti pyrkinyt tutustumaan myös
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Lari Lievonen

VINKKEJÄ SOMEEN
Aloita seuraamalla keskustelua taustalla. Jos siltä tuntuu,
siirry vähitellen tykkäämään ja
kommentoimaan. Voit myös jakaa järjestösi tuottamia somepäivityksiä ja twiittejä.
Ole oma, rento itsesi, ja yritä
pysytellä rauhallisena. Vaikka
sinua provosoitaisiin, älä itse
hauku ketään, ilkeile, käytä asiatonta kieltä tai vastaa loukkauksiin loukkauksella.
Tunne faktat. Kysy ja kyseenalaista. Koeta löytää puheenaiheisiin uudenlaisia näkökulmia
ja muista, että vain harvoin jokin asia on täysin mustavalkoinen.
Esimerkiksi hyvä twiitti sisältää tiiviiksi jalostetun, perustellun ajatuksen ja aihetta havainnollistavan kuvan.
Käytä aihetunnisteita (hashtagit), jotka helpottavat tietyn aiheen keskustelujen seuraamista. Muista myös seurata twiittiisi
tulevia kommentteja ja vastata
niihinkin asiallisesti.

eri tavalla ajatteleviin ja ymmärtämään
asioita heidän lähtökohdistaan.
Sosiaalisen median asiantuntijat opastavat, että hyvää keskustelua kannattaa
ylläpitää ja jatkaa mutta hedelmättömän
riitelyn voi lopettaa lyhyeen. Onpahan
sitten ainakin tuonut esiin oman näkemyksensä.
Tärkeintä on se, että laajalle leviävissä keskusteluketjuissa tulee esiin myös
metsänomistajien näkökulma ja alaamme liittyvä asiantuntemus.

Mhy Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäki on huomannut, että metsäkeskustelun
poterot on kaivettu melkoisen syviksi.
Jarkko Sirkiä

MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen
arvostaa sitä, että somessa tutustuu myös
eri tavalla ajattelevien näkemyksiin.

Monta tapaa osallistua
– Twitterissä metsä- ja ympäristökeskustelijat ovat aika vankasti omissa
poteroissaan ja puolustavat järkkymättä
näkemyksiään, toteaa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan johtaja Harri

Välimäki.
– Keskusteluja seuraamalla saa kuvan
siitä, mitä hyvinkin erilaiset ihmiset
ajattelevat. Omista näkemyksistään saa

nopeasti palautetta – eikä se aina ole
kovin myötämielistä, Välimäki hymähtää.
Toni Tuomala seuraa metsäalan
aktiivisia vaikuttajia sekä muutamia
maatalouteen ja ilmastoon liittyvää
Twitter-tilejä. Itse hän osallistuu keskusteluihin lähinnä tykkäämällä tai
kommentoimalla. Keskustelujen nopea
sykli välillä harmittaa.
– Pitäisi olla joka päivä aikaa seurata
Twitter-virtaa, koska se on niin vuolas.
Harri Välimäki on huolissaan siitä, että metsätalouspuolen keskustelijoita on
loppujen lopuksi aika vähän.
Järjestön luottamushenkilöille järjestetyssä somekoulutuksessa todettiin,
että metsäpuolen haasteena on uinuvien
seuraajien aktivoiminen osallistumaan.
Koulutusta on tulossa lisää.

Aktiivisuus kannattaa
– Voi olla, että monella seuraajalla on
keskusteluun osallistumisen rima liian
korkealla. Mahdollisia mokia saatetaan
pelätä liikaa, pohtii MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko
Tiirola, joka on aktiivinen varsinkin
Twitterissä.

M T K : N JÄ S E N L E H T I // K E SÄ K U U 2021

mainio 21

KUUMA PERUNA
Petteri Kivimäki

kaukseen ei ole pakko lähteä mukaan,
ja kärjekkäimmät kommentit voi sivuuttaa. Ei kukaan kauan jaksa yksin
riidellä, jos riitaan ei lähde mukaan.

Mikä toimii somessa?

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola on aktiivinen Twitterissä ja
Facebookissa.

Miten omaa näkemystä sitten saa nostettua esiin somen ”peruspöhinästä”?
Asiantuntijoiden mukaan keinoja on
ainakin kolme. Seuraajia voi aktivoida
esimerkiksi kehottamalla jakamaan
kuvan jostakin aiheesta. Voi myös kokeilla tunteisiin vetoavaa, henkilökohtaista lähestymistapaa. Kolmas keino
on joukkovoima, jossa mahdollisimman moni jakaa alkuperäisen twiitin
tai FB-päivityksen.
Usein hyvä twiitti on paitsi ajankohtainen myös omakohtainen.
– Itse olen yllättynyt siitä, että suurinta kiinnostusta herättäneitä twiittejäni ovat olleet itse ottamani valokuvat
ja videot, Kalle Karttunen sanoo.
Se, että jaksetaan sitkeästi pitää esillä järjestömme näkökantoja, edistää
tärkeiden aiheiden näkyvyyttä. Kannattaa olla mukana verkostoitumassa,
jakaa yhteisten kampanjoidemme
tuottamaa materiaalia ja höystää ne
omakohtaisilla saatteilla.

Parempaa keskustelua

– Mukaan mahtuu, eikä kannata pahoittaa mieltään, vaikka joku olisi eri
mieltä. Twitter on hyvä kanava keskustelun herättämiseksi, Harri Välimäki
puolestaan rohkaisee.
Mikko Tiirola lausuu muutaman
varoituksen sanan. Vaikka jokainen
keskustelija on somessa omana persoonanaan, kannattaa muistaa edustavansa
myös työnantajaansa tai yhdistystään,
tahtoipa tai ei. Tiirola kannustaa kui-
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tenkin järjestön jäseniä aktiiviseen sometteluun itselle tärkeistä aiheista.
– Aina on sijaa oman maa- tai metsätilan arjesta kertoville positiivisille
päivityksille, kuville ja videoille. Jank-

MTK on mukana Ylen ja
Erätauko-säätiön
Hyvin sanottu -hankkeessa.
Viisivuotinen
hanke tähtää
suomalaisen
keskustelukulttuurin
parantamiseen
erityisesti
sosiaalisessa mediassa.
Hankkeen teettämän tutkimuksen
mukaan 60 prosenttia
suomalaisista kokee keskustelukulttuurin menneen huonompaan suuntaan.
Hyvin sanottu -hankkeen tavoitteena on luoda turvallisia keskusteluympäristöjä ja vahvistaa suomalaisten
luottamusta ja ymmärrystä toisiaan
kohtaan. Nämä tavoitteet ovat varsin hyvin linjassa myös MTK:n vies-

tintästrategian kanssa. – Pohdimme
hankkeen ajatusten jalkauttamista
osaksi jäsenliittojen ja metsänhoitoyhdistysten koulutustoimintaa syksyllä,
kun olemme keränneet kokemuksia
kuluneen kevään osalta, kertoo MTK:n
viestintäjohtaja Klaus Hartikainen.

”

Kannattaa olla
mukana
verkostoitumassa.

”

MTK:n Keskusliiton asiantuntijoita
on osallistunut Hyvin sanottu -hankkeen etäyhteyksillä toteutettuihin, tee-

makohtaisiin työpajoihin.
– Olemme myös tavanneet hankkeen
järjestäjiä ja informoineet heitä oman
alamme viestintähaasteista, Hartikainen kertoo.
LISÄTIETOJA

yle.fi/aihe/hyvin-sanottu

Yhteistyötä Metsien Suomi -kampanjassa

M

etsäsektorin yhteinen Metsien Suomi -kampanja osallistuu metsäkeskusteluun jakamalla tutkittua tietoa
metsätaloudesta ja -teollisuudesta.
Tämän kesän teemoja ovat erityisesti talousmetsien monimuotoisuus ja metsäenergia.
Metsien Suomen viestintää suunnitellaan
työryhmässä, jossa ovat mukana taustatahojen
edustajat.
– Someviestien tehtävänä on herättää kiinnostus asiaan. Kiinnitämme erityistä huomiota
faktantarkistukseen, jotta varmasti tarjoamme
luotettavaa tietoa usein intohimoisena käyvään metsäkeskusteluun. sanoo Metsien Suomen projektipäällikkö Kaarina Aro.
– Napakoiden kiteytysten takana on kuitenkin valtava määrä tietoa, josta kerromme lisää
Metsien Suomen verkkosivuilla.
Metsien Suomi -kampanjan tuottamaa materiaalia voi kuka tahansa vapaasti hyödyntää
ja jakaa sosiaalisessa mediassa.
LISÄTIETOJA

metsiensuomi.fi

Metsien Suomi -kampanjan projektipäällikkö Kaarina Aro korostaa, että jokainen kampanjan somepäivitys perustuu
tiukasti faktoihin.
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RUISTA RANTEESSA

TEKSTI EVELIINA KIISKI KUVAT EVELIINA KIISKI JA LAURI LAITILA / SUOMEN RIISTAKESKUS

SUOJELLAAN
SAIMAATA

Pien-Saimaalla on rakennettu noin sata kosteikkoa, valtaosa niistä yksityismaille. Maanomistajat suorastaan kilpailevat kosteikkojen määrällä.
Pien-Saimaan vesistön laadun kohentuminen on entisestään lisännyt maanomistajien kiinnostusta kosteikkoihin.

V

uosien 2008–09 runsaat
sinileväkukinnot herättivät monet Pien-Saimaan
ranta-asukkaat pohtimaan
vesiensuojelua. Sittemmin
järviveden selvästi parantunut laatu on lisännyt kosteikkojen rakentamista entisestään.
Isoimmat kosteikot ovat 12 ja 24 hehtaarin ja pienimmät puolen hehtaarin
kokoisia. Rahoitus hankkeisiin on saatu
pääosin kunnalta ja säätiöiltä.
Maanomistajien kiinnostus kosteikkohankkeisiin on ollut poikkeuksellisen
suurta. Taipalsaarella jopa kilpaillaan siitä, kuka rakentaa eniten kosteikkoja.

Hulevedet puhtaiksi

Marko Suutarin eläintila Taipalsaarella
on ollut luomussa viisi vuotta ja on mukana hiiliviljelyn koetilana Carbon Action -hankkeessa. Tilalla on kosteikkoja
yhteensä noin 20 hehtaaria. Nyt on vuorossa niiden kunnon ylläpito, sillä ilman
hoitoa ne kasvavat pikkuhiljaa umpeen.
Ruopattu maa-aines levitetään pellolle.
– Kosteikot sopivat erinomaisesti hulevesien puhdistamiseen, sillä tilan rehupihalta tulee paljon ravinnerikasta vettä.
Ilman suodatuskenttää ja kosteikkoa
hulevesille olisi tuskin muutakaan ratkaisua, Suutari sanoo.
Motivaatiota kosteikkojen rakentamiseen on tuonut Pien-Saimaan vesistön
tilan parantuminen, johon on pystynyt
vaikuttamaan pienilläkin teoilla.
Metsästäjänä Marko Suutaria kiinnostavat myös ympäristön monimuotoisuus sekä matkailuun ja retkeilyyn
liittyvät palvelutarpeet.
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Maatalousyrittäjä Marko Suutarin mielestä jokaista ojaa kohden saisi olla kosteikko, ja
niiden pitäisi sijoittua sekä valuma-alueen keski- että alaosaan.

Alkukangertelujen jälkeen rahoituksen hakeminen on ollut helppoa.
Apuun ovat tulleet Taipalsaaren kunnan lisäksi Tuuliaisen säätiö, Pien-Saimaan suojeluyhdistys, säästöpankki ja
ely-keskus.
– Kun vetovastuussa oleva henkilö
on sopivan sanavalmis, on saatu paljon
aikaan.
Tällä hetkellä työn alla on tulvapumppuun liittyvä iso kosteikko. Marko
Suutari toimii projektin vetäjänä, ja
mukana on urakoitsijoiden lisäksi talkoolaisia.

Hyvinvointia ja virkistystä

Ilpo Kolhosen kasvinviljelytilalla tehtiin ensimmäinen kosteikko viitisen
vuotta sitten ja toinen viime keväänä.
Omasta kosteikosta voi olla ylpeä, sillä
se tarjoaa hyvinvointia ja virkistyspaikkoja itselle ja muille. Ranta-alueet
puhdistuvat, ja monille kosteikoille on
rakennettu laavuja ja lintutorneja.
– Suurin syy rakentamiselle on ollut
sopivien paikkojen löytyminen. Kosteikot tehtiin vanhan savenkaivupaikan ja
2000-luvun alussa rakennetun laskeutusaltaan tilalle, Kolhonen kertoo.
Vesistöasiantuntija Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta
kiittää viljelijöitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä.
– Lappeenrannan kaupunki lähti vetämään hanketta, ja valmisteluissa käytettiin konsulttia. Maatiloja lähestyttiin

Ilpo Kolhonen odottaa, että maanomistajien ilmastotyö saisi ansaitsemaansa
tunnustusta. Kosteikkoja rakennetaan vesistöjen kunto edellä, mutta samalla
kosteikot vähentävät ilmastopäästöjä.
yksitellen ja käytiin keskustelua kosteikkotoimenpiteistä.
Hankkeisiin on saatu viljelijöiden
lisäksi mukaan myös esimerkiksi mökkiläisiä, jotka miettivät ratkaisuja yhdessä tutkijoiden ja virkamiesten kanssa.
Kevättalvella toteutettiin työpaja, jossa
pohdittiin Pien-Saimaan kunnostuksen
jatkotoimia. Tavoitteena on Saimaan veden laadun parantaminen entisestään.

”

Kosteikko lisää
alueen virkistys-		
arvoja.

”

Kosteikkoja vesilinnuille

S

uomen riistakeskuksen SOTKA-hanke
tähtää vesilintujen elinympäristön
parantamiseen. MMM:n rahoittamassa
hankkeessa otetaan huomioon myös
maaseutumaiseman elävöittäminen ja vesiensuojelu.
SOTKA-hankkeen kosteikkosuunnittelija Elina Sorvali kertoo, että kiinnostusta lintukosteikkoihin on ilmennyt kautta maan.
– Eniten meitä lähestyvät maanomistajat ja
metsästysseurat, sillä ne tietävät paljon sopivia
paikkoja kosteikkojen kunnostamiseen.
Kunnostetut kosteikot toimivat maatalousalueen käyntikorttina.
– Tiedon lisääntyminen on kasvattanut kiinnostusta entisestään. Maanomistajat arvostavat monimuotoista ympäristöä, Sorvali sanoo.

Riistakeskuksen SOTKA-hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja vesilinnuille..
SOTKA-hankkeelle voi jättää netin kautta ehdotuksia kunnostettavista kosteikoista.

LISÄTIETOJA

kosteikko.fi
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TEKSTI JA KUVAT KAIJA STORMBOM

LOMITTAJA
ON YRITTÄJÄN
LUOTTOPELAAJA
Maatalousyrittäjällä on tilassaan usein koko omaisuus kiinni. Niinpä
lomittajan vastuu on valtava. Ammatin arvostus on kasvussa.

L

omittaja hoitaa työt paremmin
kuin minä”, muuan maatalousyrittäjä kehuu luottolomittajaansa. Lomittaja on
monitaituri, joka huolehtii
tilan eläimistä suurella sydä-

mellä. Ihannetilanteessa maatalousyrittäjän ja lomittajan välillä vallitsee täysi
luottamus.
Lomittajan saapuminen tilalle tulee
yleensä enemmän kuin tarpeeseen. Jos
yrittäjä ei nyt ihan aamukammasta piik-

kejä taittele, niin melkein. Irtautuminen
tilan töistä onnistuu vain, jos eläimistä
huolehtii ammattitaitoinen ja luotettava
lomittaja.
Yksi tällainen on mikkeliläinen Mira
Tukiainen, joka palkittiin kunnia-

Lomittaja Mira Tukiainen (vas.) ja karjamestari Eevi Piili ovat tunteneet toisensa pitkään. Eevi Piili ilmoitti Mira Tukiaisen
Melan Loistolomittaja-kampanjaan.
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Mikko Käkelä

maininnalla Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Loistolomittaja 2021 -kampanjassa.

yrittäjän ja lomittajan välillä on kaiken
a ja o.
Maatalousyrittäjien jaksaminen huolettaa myös Mira Tukiaista.
– Työn lomassa tulee juteltua kaikenlaista, toisten kanssa enemmän, toisten
vähemmän, mutta ainakin kuulumiset
vaihdetaan.

Kuin itselleen tekisi

Mira Tukiaisen ”ilmiantaja” Eevi Piili
pääsi ensimmäisen kerran seuraamaan
Miran työskentelyä lomittajana Piilin
perhetuttavan tilalla Puumalan Hurissalossa.
– Eniten arvostan Miran tunnollisuutta. Hän tekee työnsä aina kuin itselleen
tekisi eli huolehtii eläimistä kuin ne olisivat hänen omiaan, kertoo Piili.
Eevi Piili kuvaa lomittajan työtä asiakaspalvelutyöksi, jossa on tultava toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.
Kun tilallinen ottaa lomittajan, hän
useimmiten jättää eläinten hoidon lomittajalle. Siksi on tärkeää, että lomittaja on
todella osaava.
– Hommat voi jättää lomittajan vastuulle vain, jos tietää, että työt varmasti
hoituvat. Tällöin lomaa voi viettää levollisin mielin eikä tarvitse miettiä, mitähän
siellä tilalla nyt tapahtuu, Piili sanoo.

Kuuntelija huolille
Maatalousyrittäjät kertovat, että loma on
merkittävin heidän työhyvinvointiaan
edistävä tekijä.
– Loma on tervetullut irtiotto, vaikka
ei tilalta poistuisikaan. Jo se, että eläinten hoito on pari päivää jonkun toisen
vastuulla, on iso juttu. Osa tiloista ei yksinkertaisesti toimisi ilman lomitusapua,
Eevi Piili sanoo.
Työavun lisäksi lomituksella on tärkeä
henkinen merkitys. Kuormituksen kasvaessa kynnys avun hakemiseen voi olla
korkea, ja moni on haluton puhumaan
omista asioistaan perhepiirin ulkopuolelle.
– Kun navetalla
tehdään yhdessä
hommia, jaksamisesta puhutaan
paljon. Lomittaja on
omanlaisensa keittiöpsykologi, vaikka se
ei varsinaisesti työtehtäviin kuulukaan.
Kun lomittaja tulee
tilalle, hän kuuntelee murheet sekä myös
ilonaiheet, Piili kertoo. – On hyvä, että
yrittäjillä on joku tilan ulkopuolinen, jolle voi halutessaan jakaa huolensa ja saada
näin perspektiiviä asioihin.

”

Kiitos lämmittää

– On tärkeää, että lomittajan työ kiinnostaa nuoria, sanoo Melan Marketta
Ahlsten.
Tällä hetkellä Eevi Piili työskentelee
karjamestarina Jukaraisen tilalla Puumalan Hurissalossa, ja Mira Tukiainen
käy lomittamassa siellä.

Viljelijät ovat lujilla
Kun Melan Loistolomittaja-kampanjan
yhteydessä maatalousyrittäjiltä kysyttiin,
mitä he arvostavat lomittajassa, lista oli
odotetunlainen.
Yrittäjät arvostavat hyvää eläinten käsittelytaitoa, vastuullista työskentelyä ja
luotettavuutta. Myös eläinten hoidossa
käytettävien koneiden ja laitteiden käyttötaito arvostetaan korkealle.
Mira Tukiainen kuvailee maatalouslomittajan työtä vaativaksi mutta erittäin
mielenkiintoiseksi.
Kaikki tilat ja työpäivät
ovat erilaisia. Lomittajan työ on itsenäistä
eläinten parissa työskentelyä, mikä oli Tukiaiselle tärkeä kriteeri
hänen hakeutuessaan
alalle.
– Parasta on se, että saan työskennellä
eläinten kanssa ja olla mukana auttamassa yrittäjiä tuottamaan puhdasta suomalaista ruokaa, Tukiainen sanoo.
Lomittaja näkee läheltä tilojen tilanteen ja viljelijän arjen. Siksi luottamus

Hyvä lomittaja
tekee työt kuin
itselleen tekisi.

”

Maatalouslomittajan työn arvostus on
viime vuosikymmenten aikana noussut.
Arvostus onkin olennainen työmotivaation lähde.
Mira Tukiainen kertoo saavansa kiitosta suoraan yrittäjiltä ja työnantajansa
kautta säännöllisesti myös yksilöidympää
palautetta.
– Jotkut kiittelevät todella paljon ja
kertovat olevansa tyytyväisiä. Positiivista
palautetta on mukava saada, ja tietysti se
auttaa jaksamaan.
– Ei ole tullut vastaan kahta tilaa, jossa
hommat tehtäisiin aivan samalla tavalla.
Vaihtelua toimintatavoissa on paljon, on
raskaita tiloja ja helpompia. Kun pitää
itsensä kunnossa, kyllä sitä jaksaa.
Hyvää fyysistä kuntoa ei pidetä yllä
vain maataloustöillä, vaan Tukiainen
harrastaa myös paljon liikuntaa.
– Me maatalouslomittajat tiedämme
tekevämme tärkeää työtä. Toivon, että
myös tulevaisuudessa on tiloja, jotka tarvitsevat lomittajia. Mikkelin seudulla on
onneksi riittänyt hyvin töitä.

ELÄINTYÖN
AMMATTILAISET

Suomessa työskentelee noin
2 300 kunnallista maatalouslomittajaa vakituisessa työsuhteessa.
Maatalouslomittajan työtä
tehdään myös määräaikaisissa
työsuhteissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai lomitusyrityksen lomittajina.
Maatalousyrittäjä saa valita,
käyttääkö hän kunnan lomituspalveluja vai ostaako palvelut
yritykseltä tai yrittäjältä.
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Eevi Piili ja Mira Tukiainen työskentelevät Mikkelin seudulla, välillä myös samalla tilalla.
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”Anna palautetta aina
kun on aihetta”

A

siantuntija Marketta Ahlsten Maatalousyrittäjien
eläkelaitos Melasta kehottaa yrittäjiä antamaan lomittajalle palautetta aina, kun siihen on aihetta.
– On tärkeää, että lomittajia arvostetaan ja että
heidän työnsä merkitys huomataan. Näin alalle saadaan
myös uusia tekijöitä.
Ahlsten muistuttaa, ettei ole itsestäänselvyys, että suomalaisilla maatalousyrittäjillä on oikeus lomituspalveluihin.
– Arjessa kannattaa antaa kiitosta omalle loistolomittajalle. Kissa kiitoksella elää, sanotaan, eikä lomittaja tietenkään
elä pelkällä kiitoksella, työstä pitää saada myös palkkaa.
Mutta hyvästä palautteesta itse kukin saa iloa ja motivaatiota,
mistä seuraa parempaa työhyvinvointia ja yhä parempaa suoriutumista.

RISTIKKO 2/2021
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TAITAJA

TEKSTI HENRIETTA DAHLMAN KUVAT JOSEFIN NORRBACK

LAMPURIN
PARAS YSTÄVÄ
– Minä en ole lampurina päivääkään ilman koiraa, päätti Josefin
Norrback. Hyvä paimenkoira helpottaa katraan käsittelyä suuresti.

N

ärpiössä sijaitsevalla lammastilalla tehdään ensi
vuodenvaihteessa sukupolvenvaihdos, kun nyt
Ilmajoella asuva Josefin
Norrback, 27, ja hänen
veljensä ottavat kotitilan haltuunsa.
Josefin ilmoitti isälleen jo varhain,
ettei hän aio jatkaa kotitilan toimintaa
ilman paimenkoiraa.
– Meillä ei aikaisemmin ollut paimenkoiria, vaan lampaita siirrettiin aitojen,
kärryjen ja kauraämpäreiden avulla ja
toivottiin, että ne seuraavat.
– Sanoin isälle, että minä en sitten
juokse lampaiden perässä, Josefin naurahtaa.

Affe ja Säkä
Bordercollie Räfbackens Nakz eli Affe
tuli Josefinin toiveiden mukaisesti tilalle noin viisi vuotta sitten. Työporukan
tuorein lisäys on muutaman kuukauden
ikäinen pentu Säkä. Toistaiseksi Affe
hoitaa työt, mutta kesän aikana Säkäkin
pääsee treenaamaan.
Muutaman kurssin käynyt Josefin
kouluttaa koirat itse, mutta paimenkoirien kouluttaja ei pärjää pelkkiä kirjoja
lukemalla.
– Tässä harrastuksessa on pakko olla
vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Meillä on Pohjanmaalla hyvä treeniporukka, jonka kanssa pääsee harjoittelemaan ja jolta saa neuvoja ja vinkkejä.
Kouluttaminen vie aikaa ja vaatii johdonmukaisuutta, kun pentu pitää saada
syttymään lampaisiin.
Lyhyet, noin 15 minuutin treenit kerrallaan riittävät ja toimivat paremmin
kuin pidemmät harjoittelujaksot.
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”

Affen kanssa
hommat hoituvat
niin kuin on
suunnitellut.

”

Bordercollie Affe on jo konkari lammaskatraan käsittelyssä.

Perusasiat geeneissä
Alussa käytetään noin 25 x 25 metrin
aidattua aluetta pienen lammaslauman
kanssa, jotta pentu oppii käyttäytymään
eläinten parissa hyvin. Seuraavana opitaan suuntakäskyjä eli siirtymistä oikealle ja vasemmalle.
Perusasioiden oppiminen, kuten lauman tasapainottaminen, on bordercolli-

elle luontaista, sillä se on niillä vahvasti
geeneissä. Kun ohjaaja seisoo kello kuudessa, lampaat ovat keskellä niin, että
koira on vastapuolella kello kahdessatoista. Haastavampi koulutusosa alkaa,
kun tätä tasapainoa rikotaan niin, että
koira voi olla edessä, takana tai missä
ikinä ohjaaja haluaa koiran olevan.
Monipuolinen koulutus vaatii ohjaa-

Hyvin koulutettu koira pitää
huolta siitä, että lampaat pysyvät
yhtenä laumana.

jalta määrätietoisuutta ja riittävän paljon aikaa.
– Ensin täytyy itse tietää mitä haluaa
ja sen jälkeen kertoa se koiralle. Sitten
pitää vielä ottaa huomioon lampaat, jotka liikkuvat niin kuin tahtovat.
– Ennen koirien tuloa minäkin toimin
niin sanotusti paimenkoirana. Minunkin piti oppia uusille tavoille ja sitten
opetettava koiraa, Josefin sanoo.

Onnistuminen palkitsee
Josefin Norrbackin mielestä työkoiran
paras puoli on se, että se tuo työhön turvallisuuden tunnetta.
– Lampaiden käsittely helpottuu, ja
työt tulee tehtyä nopeammin. Tiedän,
että hommat kyllä hoituvat, kun Affe on
mukana.
– Eläinten siirtäminen onnistuu sinä
päivänä kuin olen suunnitellut. Enää
ei tarvitse soittaa ystäviä ja sukulaisia
apuun, jos osa eläimistä karkaa tai erkanee laumasta.
On palkitsevaa nähdä, kun harjoittelu
tuottaa tulosta. Tässäkään lajissa ei koskaan ole täysinoppinut, aina voi treenata lisää. Jos ei työvaiheita niin kilpailuihin, joissa Josefin ja Affe käyvät.

– Paimenkoiraharrastus vaatii määrätietoisuutta, sanoo Josefin Norrback ympärillään
Affe (vas.) ja vielä pentuikäinen Säkä.
Josefin Norrback muistuttaa paimenkoiratoiminnasta kiinnostuneita, että
tällaiseen harrastukseen tulee varata
kunnolla aikaa.
– Jos itsellä ei ole aikaa kouluttaa, var-

sinkin ensimmäiseksi koiraksi voi harkita myös valmiiksi koulutettua koiraa.
Kannattaa myös tutustua aihepiiriin ja
koiriin kunnolla ennen koiran hankkimista. Siinä ei voi kiirehtiä.
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JÄSENEDUT

TEKSTI MERJA ELOMAA KUVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT

PALJON HYÖTYÄ
JÄSENYYDESTÄ
Tutustu uuteen Oiva-portaaliin ja hyödynnä järjestön jäsenedut!

M

aaliskuussa avattu Oiva-portaali on kaikkien MTK:n
jäsenten yhteinen jäsenpalvelualusta. Oivasta löydät
sähköisen jäsenkorttisi, järjestön tapahtumakalenterin sekä linkkejä hyödyllisiin palveluihin ja materiaaleihin.
Voit lähettää Oivan kautta kysymyksiä
asiantuntijoille ja vastata MTK:n toimintaan liittyviin ajankohtaisiin pikakyselyihin.
Omien tietojesi päivitys tapahtuu
jatkossa Oivan kautta. Jäsentietoja on
yhdistetty useista rekistereistä, ja niiden
yhdistämisessä on saattanut tapahtua
virheitä. Jos sähköpostiosoitteesi ei
vielä löydy jäsenrekisteristä tai sinulla
on muuta kysyttävää Oivasta, voit olla
yhteydessä oman yhdistyksesi jäsensihteeriin tai laittaa viestiä sp-osoitteeseen
nettijasenet@mtk.fi.

Näin kirjaudut Oivaan
Oiva-portaali löytyy verkko-osoitteesta
oiva.crmieportal.com/login
Tunnuksesi on jäsenrekisterissä oleva
sähköpostiosoitteesi, ja salasanan saat
määritettyä ensimmäisellä kirjautumisella Oivan kirjautumissivun Luo uusi
salasana -linkistä.
Samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääset mtk.fi-sivuston vain
jäsenille tuotettuihin sisältöihin, mm.

lataamaan pellonvuokrasopimuspohjan.
Mtk.fi-tunnus on jatkossa siis sama
kuin Oivassa käyttämäsi tunnus.

Näin lataat jäsenkortin
Kirjaudu Oivaan sähköpostiosoitteellasi
ja itse luomallasi salasanalla.
Klikkaa kohtaa Jäsenkortti. Voit tulostaa jäsenkortin tai vaikkapa tallettaa sen
kännykkääsi näyttökuvana.

Korjatut jäsenlaskut
Jäsenlaskujen ulkoasuun ja erittelyyn

tehdään saapuneen palautteen perusteella muutoksia, jotka ovat teknisesti
niin suuria, ettei niitä saada valmiiksi
ennen kesää.
Jos olet pyytänyt korjauksia alkuperäiseen laskuusi, saat uuden laskun
elo-syyskuussa, kun tarvittavat parannukset on tehty.
Henkilöjäsenten ja uusien jäsenten
laskut lähetetään nekin elo-syyskuussa.
Jäsenlaskutuksen viivästyminen ei vaikuta jäsenyyteen eikä jäsenetuihin.
Pahoittelemme viivettä.

Jäsenedut ja -palvelut
MTK- ja mhy-jäsenet sekä toukokuusta
alkaen myös SLC:n jäsenet saavat MTK
Hankintojen neuvottelemia jäsenetuja
yhteistyökumppaneilta, joita on jo peräti
28. Uusimpina jäsenetukumppaneina
ovat Grolls, Tools ja AD-autokorjaamot.
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MTK:n keskusliiton jäsenpalvelut ja
-edut (ml. MTK Hankinnat Oy:n edut)
ovat vain niiden jäsenten ulottuvilla,
jotka ovat maksaneet edunvalvontamaksun kaikesta MTK:n edunvalvontapiiriin
kuuluvasta elinkeinotoiminnastaan.

Grolls
Alennusta Grollsilta 10–28 % tuoteryhmästä riippuen. Avaa yritystili Grollsille
ja saat alennusta työvaatteista ja henkilökohtaisten suojainten valikoimasta
Grolls-myymälöissä ja verkkokaupassa.

TOOLS
Alennusta TOOLSilta 10–65 % tuoteryhmästä riippuen. Avaa yritystili TOOLSille
ja saat alennusta laajasta valikoimasta
työkaluja, lisävarusteita ja teollisuuden
komponentteja, kuten laakereita ja voimansiirtokomponentteja. Saat alennuksen myymälässä ja verkkokaupassa.
Kun avaat tilin Grollsille, voit käyttää
samaa tiliä myös TOOLSilla tai toisinpäin. Voit myös tehdä ostoksia ilman
yritystiliä näyttämällä voimassa olevaa
jäsenkorttia (paperikortti tai mobiili)
ja kertomalla että haluat tehdä ostoksia
MTK Hankintojen sopimuksella.

Maatalousmuovien
käsittelylaitosten vastaanottokapasiteetti ja
aikaisemmat varastot
ovat tuoneet haasteita
keräysmääriin, mutta
tilanteen odotetaan
paranevan syksyyn mennessä. Kaikkiin
jo tilauksen tehneisiin otetaan uudelleen
yhteyttä ja vahvistetaan tilaus, koska
myös hinnat ovat muuttuneet.

AD-autokorjaamot
Saat 8 % alennuksen AD-autokorjaamoilta huollon yhteydessä ostetuista
palveluista ja varaosista.

Näin saat jäsenedut käyttöön
Jäsenetujen käyttö edellyttää voimassa
olevaa jäsenyyttä. Tilinavaus tehdään
sivuston mtkhankinnat.fi kautta. Ensin
tarkistetaan jäsenyyden voimassaolo
jäsennumeron ja postinumeron avulla.
Jäsentietojen pitää siis olla ajan tasalla. Voit käyttää MTK-, mhy- tai uutta
210-alkuista Oiva-jäsennumeroa. Jäsennumerosi löytyy jäsenmaksulaskusta ja
jäsenkortista.
Käytettäessä niitä jäsenetuja, joissa ei
vaadita tilinavausta, tuotteen myyjä tarkistaa henkilön MTK- tai mhy-jäsenyyden etua myöntäessään. Jäsenkortti kannattaa pitää aina mukana joko tulosteena
tai mobiilikorttina.

Näin saat autobonuksen
Bonusta voit hakea 10 eri automerkin
autoista sekä Lynx- ja SkiDoo-moottorikelkoista ja Can-Am-mönkijöistä ja
-traktoreista.
Bonusta haetaan verkkosivuston
mtkhankinnat.fi kautta kolmen kuukauden kuluessa ajoneuvon luovutuksesta,
ja sen myöntää maahantuoja. Bonus
vaihtelee ajoneuvomerkeittäin.

Maatalousmuovien keruu jatkuu
Itä-Suomen Murskauskeskus pääsi jatkamaan keväällä tauon jälkeen maatalousmuovin keräämistä. Muoville on löytynyt
uusia hyödyntämiskanavia, joiden ansiosta tänä vuonna kerätään kierrätyskelpoisen muovin lisäksi myös ei-kierrätettävää
muovia.

Neuvonta- ja lakipalvelut
MTK:n jäsenenä käytössäsi ovat Suomen
parhaat lakiasiantuntijat maa- ja metsätalouden aloilla. Lakimiehet antavat
monipuolista, jäsenten yritystoimintaan liittyvää opastusta ja neuvontaa.
Jäsenmaksuun sisältyvänä lakipalveluna
arvioimme ongelmatilanteen vaatimat
toimenpiteet sekä autamme asian hoitamisessa eteenpäin.
Mikäli asiasi edellyttää asiamiehen
käyttämistä, voit ottaa myös suoraan
yhteyttä Maanomistajien Arviointikeskukseen, joka tarjoaa MTK:n jäsenille
alennuksen oikeudellisista toimeksiannoista.

Vakuutusedut
LähiTapiolan tuotevastuuvakuutus sisältyy jäsenmaksuun. MTK:n jäsenen tuotevastuuvakuutuksen tarkoituksena on
korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun vahinko johtuu tuotteen
virheellisyydestä tai puutteellisuudesta ja
josta vahingosta vakuutettu on voimassa
olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus ei korvaa esimerkiksi
vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle
itselleen. Vakuutus on voimassa kaikilla maa- ja metsätaloutta harjoittavilla
tuottajayhdistysten henkilöjäsenillä. Vakuutus koskee myös maa- tai metsätilaan
liittyviä maaseutuyrityksiä.

Alennusta LähiTapiolan
vakuutuksista
LähiTapiola myöntää MTK- ja mhy-jäsenille tuntuvia etuja omaisuusvakuutuksista.
– 10 % alennus maatila- ja kotivakuutuksesta
– Maatilavakuutuksen alennus 15 %,
jos maatilan turvallisuuskartoitus on tehty tai asiakkaalla on 10 000 euron sijoitus
säästöhenkivakuutuksessa
– Älyhenkivakuutuksen palvelukokonaisuuden lisänä Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Maanomistajien
Arviointikeskus
Maanomistajien Arviointikeskuksen uusi
jäsenetu on maksuton pikaneuvontapalvelu sähköpostitse MTK:n jäsenille.
Lähetä sähköpostikysymys osoitteella
lakimiesvastaa@arviointikeskus.fi tai
kiinteistoarvioijavastaa@arviointikeskus.
fi ja liitä viestiin nimesi, yhteystietosi ja
jäsennumerosi. Asiantuntijamme antaa sinulle kahden arkipäivän kuluessa
sähköpostitse pikavastauksen tai -ohjeistuksen. Annamme jäsenille pikaneuvon
selvään yksityiskohtaan ja pikaohjeistuksen isomman kokonaisuuden eteenpäin
viemiseksi.
Maksuttoman sähköpostipikaneuvonnan lisäksi Arviointikeskus antaa 10 %
alennuksen aikaan perustuvasta palkkiosta MTK:n ja mhy:n jäsenille lukuun
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ottamatta vakuutuksen tai vastapuolen
korvaamia toimeksiantoja.
Maanomistajien Arviointikeskus on
MTK:n, MTK-liittojen ja SLC:n omistama
lakitoimisto, jonka asiantuntijat ovat erikoistuneet maa- ja metsätalousyrittäjien
ja kiinteistönomistajien lakiasioihin sekä
kiinteistöarvioiden laatimiseen.

EU-avustaja tukihaun apuna
MTK:n kouluttamat, vastuuvakuutetut
EU-avustajat auttavat viljelijöitä tukihaussa. Koulutetut avustajat, jotka ovat
usein itsekin viljelijöitä, neuvovat MTK:n
jäseniä edulliseen jäsenetuhintaan.

Aurinkoenergiaa maatilalle
MTK tarjoaa jäsenetuna aurinkosähköä
avaimet käteen -palveluna. Voit valita useammasta verkkoon kytkettävän
aurinkosähköjärjestelmän tarjoajasta
omalle tilallesi sopivimman tai lähettää
samansisältöisen tarjouspyynnön samalla
kertaa useammalle toimijalle. Jäsenedun
tarjoajat ovat Lähienergialiiton jäsenyrityksiä ja heidän toimintatapansa noudattavat yhdistyksen sääntöjä. Aurinkoenergiaa jäsenhintaan tarjoavat Finnwind
Oy, Naps Solar Systems Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy, PlayGreen Finland Oy ja
Solnet Green Finland Oy. Myös Onninen
ja Ahsell tarjoavat jäsenetuhintaan aurinkosähköjärjestelmiä MTK:n jäsenille.

Envitecpolis
Envitecpolis Oy tarjoaa MTK:n jäsenille
apua maatilakohtaisten biokaasulaitosten
suunnitteluvaiheeseen. Sopimukseen

MUISTA JÄSENEDUT!
Kaikki MTK Hankintojen
tarjoamat jäsenedut löytyvät
osoitteesta mtkhankinnat.fi.
Tarkemmat tiedot valtakunnallisista jäseneduista ja -palveluista löytyvät osoitteesta
mtk.fi/jasenedut.
Lisäksi MTK-liitot ja -yhdistykset tarjoavat paikallisia etuja
omille jäsenilleen. Paikallisista
eduista voit kysyä omasta yhdistyksestäsi.
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kuuluu jäsenalennus kahdesta eri biokaasuinvestoinnin palvelutuotteesta,
Maatilan Startti ja Investointiluotsi.

Maaseudun Työnantajaliitto
Maaseudun Työnantajaliiton ja MTK:n
yhteistyösopimus tarjoaa käyttöösi ajantasaista tietoa työehdoista ja työnantajana toimimisesta.

Sukupolvenvaihdosedut ja
Holiday Club -majoitusedut

LähiTapiola, Hankkija, Isku ja Valtra
Tutustu neljän yhteistyökumppanimme
tarjoamiin spv-etuihin osoitteessa
mtk.fi/jasenedut. Holiday Clubin majoitusedut MTK- ja mhy-jäsenille löydät
osoitteesta mtkhankinnat.fi.

MTK:n koulutusta syksyllä 2021
MTK:N KOULUTUSTARJONTA ja ilmoittautumiset
löydät koulutuskalenterista www.mtk.fi/koulutus
Koulutustarjonta päivittyy läpi vuoden (muutokset mahdollisia).

Tulevia jäsenkoulutuksia
Maankäytön suunnittelu ja maanomistajuus
Koulutuksessa perehdytään maankäytönsuunnitteluun liittyviin teemoihin kuten kaavoitusedunvalvontaan, lunastustoimituksiin, tuulivoimaan ja sähkörakentamiseen.
Ympäristö ja maankäyttö
Mitä asioita on pinnalla niin Suomessa kuin Brysselissä? Koulutuksessa käydään läpi MTK:n eri
ympäristöohjelmia sekä mietitään tulevaisuuden
mahdollisuuksia hiilensitomisessa ja uusiutuvan
energian käytössä.
Ideasta tuotteeksi ja palveluksi
Koulutuksissa jäsenille tarjotaan mahdollisuus
päästä kehittämään omaa ideaansa tuotteeksi
tai palveluksi yhdessä pätevän alan osaajan ja
muiden osallistujien kanssa. Keskitytään joko
ihan uuden tuotteen tai palvelun ideointiin ja
kehittämiseen tai mahdollisesti olemassa olevan
kehittämiseen.
Jokatyypin viestintäkoulutus
Miten kirjoittaa hyvä mielipidekirjoitus? Miten
tuoda omaa elinkeinoa aktiivisemmin ja näkyvämmin somessa esille? Millainen on hyvä
julkaisu? Koulutuksessa myös työpajat eri somekanavista.
Yrittäjyys
Yrittäjyyteen liittyviä eri teemoja kuten talous
ja talouden tunnusluvut, tilan hankinnat ja
logistiikka, verotus, turvallisuus ja strateginen
johtaminen.
Sukupolven- ja omistajavaihdokset
Mitä huomioida, kun aletaan suunnitella sukupolvenvaihdosta tai tilan myymistä. Miten veroasiat kannattaa hoitaa näissä tilanteissa. Mukana
veroasiantuntija Timo Sipilä.
Työnantajakoulutus
Työsuojeluviranomaisen asiat työnantajille, työntekijän vakuutus ja eläketurva, maaseutuyrittäjä

työnantajana, Verohallinnon Palkka.fi-sivustoon
tutustuminen sekä MTK:n rooli työmarkkinakysymyksissä.
Maatilaopasvalmennus
Koulutus antaa valmiuksia puhua eri-ikäisille
koululaisille oman maatilan arjesta ja innostaa
heitä osallistumaan keskusteluun ruuan tuottamisesta. Koulutuksen käynneille maatilaopasmateriaalipaketti.

Koulutuksia luottamushenkilöille
Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien
valmennus
Valmennuksessa tarkastellaan luottamustehtäviin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Syksyllä
avataan yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille oma oppimisympäristö Oivan verkko-opistoon (mtk.fi/koulutus)
Jokatyypin viestintäkoulutus yhdistyksille
Miten saada juttuja paikallislehtiin? Miten
vaikuttaa paikallismediassa? Yhdistyksen someviestintään työkaluja ja ideoita. Miten hyödyntää
yhdistyksen Facebook-sivua tai -ryhmää yhdistysviestinnässä.
Yhdistysten kehittämispäivä
Yhdistysten johtokunnat ja hallitukset voivat
tilata oman kehittämispäivän, joissa pohditaan
yhdistyksen perustehtävää, johtajuutta, luottamushenkilörooleja sekä toiminnan vahvuuksia,
kehittämisalueita ja tulevaisuuden haasteita.
Lisätietoa Anna-Liisa.Knuuti@mtk.fi
JÄSENILTOJEN ajankohdat ja aiheet sekä tallenteet löytyvät osoitteesta mtk.fi/jasenillat. Jäseniltoja pidetään joka kuukauden 1. torstaina klo
19–20. Syksyn 2021 jäsenillat ja teemat ovat:
19.8. Maatalouspolitiikan uudistus 2023
2.9. Kestävä maatalous
7.10. Riistailta
4.11. Liittokokous ja järjestön tulevaisuus
2.12. Tiet ja verkkoyhteydet
LISÄTIETOJA

mtk.fi/koulutus
mtk.fi/jasenillat

KENTÄLLÄ
NIMITYKSET
Marko Mäki-Hakola siirtyy MTK:n elinkeinojohtajan tehtävästä MTK:n
metsäjohtajaksi 1.7.2021.
Ennen nykyistä tehtäväänsä Mäki-Hakola on
toiminut mm. MTK:n elinkeinopäällikkönä, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen johtajana ja MTK:n tutkimuspäällikkönä.

Metsätalousinsinööri (AMK) Mikko Kriikku on nimitetty avoinna
olleeseen MTK metsälinjan kenttäpäällikön
tehtävään Pirkanmaalle.
Hän aloitti tehtävässä
26.4.2021. Aiemmin Kriikku toimi Metsä Groupin palveluksessa.

Ristikon
ratkaisu

KYLLÄ,
SEKIN ONNISTUU.
Markkinoiden kuorma- ja
etenemiskykyisin mönkijä.
Kaksikerroksisella takatavaratilalla varustettu
Outlander 6X6 kuljettaa kaikki tarvitsemasi
varusteet hankaliinkin kohteisiin.
Muokaa se tarpeisiisi ja hoida homma vaivatta.
Hyödynnä MTK- jäsenetusi ostaessasi
Can-Am mönkijän, bonus jopa 300 €.
Lue lisää Can-AmOffroad.com -verkkosivuilta.

ALKAEN

12 590 €

CANAMOFFROAD.COM
©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja
BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Hinta sisältää
ALV:n. Hinta ei sisällä rahtia, toimituskuluja eikä rekisteröintimaksuja.
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Ennakoi, älä reagoi
– turvaa tilasi
Suomessa maatiloilla palaa noin joka toinen päivä, ja joka kolmannella
maatilayrittäjällä on kokemusta tulipalon sammuttamisesta. Tulipalon
vaikutukset arkeesi ja elinkeinoosi voivat pahimmillaan olla mullistavat.
Milloin olet viimeksi tarkistanut oman tilasi paloturvallisuuden?

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

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

