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Tervehdys puheenjohtajalta
Hyvät yhdistyksen jäsenet ‐ jälleen on vuosi
pyörähtänyt ja kuluneeseen vuoteen mahtuu monta
hämmästyttävää asiaa, etenkin maatalouden kannalta.
Itseäni ainakin ihmetyttää ajatus, että ruoan pitäisi aina
olla hinnaltaan edullista, vaikka kaikki muut
kustannukset nousevat. Henkilökohtaisesti ihmetyttää
S‐ketjun isot ruuan hintojen halpuutusmainokset, onko
se tämän päivän osuuskuntatoimintaa? Mielessäni olen miettinyt, mitä jos
maatalousväestö boikotoisi S‐ketjua, mitähän tapahtuisi?
Kauppa väittää kovasti, että ruuan halpuutusta ei tehdä tuottajahintoja polkemalla.
Mielestäni kauppa ei pysty säästämään palkoista, eikä luovu omista katteistaan ja
tuskinpa kaupan sisäisissä toiminnoissakaan on paljoa tehostettavaa, joten ei jää
muuta vaihtoehtoa kuin ostaa tavara halvemmalla kauppaan. Uskon, että halpuu‐
tusbuumi menee nopeasti ohi, sanoihan K‐ryhmän johtajakin, että "alhainen ruuan
hinta on väliaikaista".
Taloudellisesti viime vuosi 2015 oli maataloudenharjoittajille erittäin raskas. Koko
vuoden oli epätietoisuutta siitä, mitä tukia ja kuinka paljon maksetaan. Vuoden
2015 aikana tuottajahinnat varmastikin laskivat kaikilla tuotantosuunnilla ja kustan‐
nukset nousivat. Poikkeuksen kustannuksiin teki öljyn hinnan roima lasku. Viljel‐
tävien kasvien suurin kustannuserä lienee lannoitteet. Täytyy ihmetellä Yaran
lannoitteiden hintoja, kun ajatellaan lannoitteiden raaka‐aineiden fosforin ja kalin
maailmanmarkkinahintoja, jotka laskevat joka kuukausi. Nähtäväksi jää laskeeko
Yaran lannoitteiden hinnat keväällä.
Viljojen ostohinnat ovat kääntyneet valitettavasti laskuun, varsinkin vehnän hinta.
MTK:n keskusjärjestö selvittää maakunnan todelliset viljamäärät, jotta tiedettäisiin
todellinen viljan ylijäämä kotimaassa. Jatkossa tällä pyritään kotimaan hinnan nou‐
suun, edes Euroopan hintatasolle.
Keskusjärjestö oli joulun alla innokkaana kauppojen kanssa järjestämässä
kinkkueuroa sianlihan tuottajille. Mielestäni tämä oli alusta alkaen huono ajatus,
koska me tuottajat haluamme palkan tehdystä työstä, emmekä mitään "almuja".
Kotieläintiloista sianlihan‐ ja maidontuotanto lienevät suurimmassa kriisissä. Tästä
ovat osoituksena kriisituet, mitkä eivät kylläkään ratkaise ongelmaa ja taloudel‐
lisestikin ovat minimaalisen pieniä. Mielestäni Venäjä‐pakotteiden poistaminenkaan
ei enää täysin pelasta maito‐ tai liha‐alaa. Kotimaiset lihatalot ovat avanneet uusia
vientimahdollisuuksia Aasian maihin. Kotimaassa maidon ongelma varmaankin on
Euroopan ylituotanto maitokiintiöiden poistuttua.
Metsäpuolella ainakin tapahtuu valtavia investointihankkeita. Äänekosken biotuo‐
tetehtaan sanotaan lisäävän 10% puun tarvetta ja uskon, että tämä investointi
auttaa koko maata. Ei myöskään pidä unohtaa kiinalaisten kiinnostusta Kemin
sellutehtaan investointiin. Näyttää jälleen kerran, että Suomi nousee lamasta
vihreän kullan avulla.
MTK‐keskusjärjestöllä on valtavasti edunvalvontaa hoidettavana, jotta maatalous‐
tuloa saataisiin nostettua. Itse uskon tämän lähtevän markkinoilta. Jäsenenä uskon
keskusjärjestöön, vaikka välillä usko horjuu, kun seuraa työntekijäjärjestöjä ja niiden
tekemää edunvalvontaa. Mielestäni meidän maataloustuottajien asiaa ja etuja ei
valvo eikä edistä kukaan muu kuin MTK:n keskusjärjestö. Meitä MTK:n jäseniä on jo
yli 300 000, joten olemme kuitenkin aika iso "porukka".
Toivotan jäsenistölle oikein hyvää kevään odotusta ja parempaa tulevaa aikaa. Me
johtokunnan jäsenet kuuntelemme mielellämme Teidän ajatuksianne, joten ottakaa
rohkeasti yhteyttä.
Mika Kinnala, puheenjohtaja
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Jäsenmaksuperusteet päivitetty
Jäsenmaksujen perusteina olevat pinta‐alatiedot on päivitetty suurimman
osan kohdalta hallinnolta saatujen tukihakemuksen pinta‐alatietojen
perusteella. Joihinkin tiloihin ovat aluevastaavat tai johtokunnan jäsenet
ottaneet yhteyttä tietojen päivittämiseksi. Tiedot lähtivät jäsenmaksukeräilyyn
12.2.
Jos jäsenmaksulaskun tultua huomaatte edelleen virheitä tai puutteita
jäsentiedoissa, ottakaa yhteyttä niin korjataan tiedot jäsenrekisteriin.
Ilmoittamalla sähköpostisi minulle pidän huolta, että tiedät tukihaun
aikataulut ja muut tärkeät tapahtumat!
Jäsenetuihin pääset tutustumaan MTK:n nettisivuilla
https://www.mtk.fi/jasenyys/jasenedut/

MTK‐Laitilan omat jäsenedut


10 ilmaista uintikertaa
Laitilan uimahallissa
 Jäsenten sählyvuoro
Urheilutalossa ke klo 17‐19
 Viestintä Oy Tuulihaukan
tuntiveloituksesta ‐20%
 Lux‐mittari lainattavissa
eläinlääkäriltä
 EU‐avustajien
vastuuvakuutus

Anna Setälä, sihteeri

Tervetuloa
kevätkokoukseen!

Tapahtumakalenteri
aika
1.‐30.3.

paikka
Kriisituen haku

2.‐23.3.
16.3.

Kotieläintukien ennakoiden haku

23.3. klo
9.30‐15

Laitila,
kaupungintalo
Uusikaupunki
Cruselli

5.4. klo 18

Kaupungintalo

7.4. klo 17

Mynämäki
LosKät
Aura,
Aurasali
Raisio,
Hintsan vintti

ProAgria Lännen
kasvinsuojelukoulutus
Tukikoulutus (YTA, MTK‐V‐S)
ilmoittautuminen 020 4133582 tai
https://www.lyyti.in/Tarmontulvankevat

12.4. klo
10‐14.30
13.4. klo
10‐14.30
14.4.

Kokouksen jälkeen
tukikoulutus, vain jäsenille!

MTK‐Laitilan kevätkokous
tukikoulutus
Luomutukikoulutus (MTK‐V‐S)
Kotieläintukikoulutus sika ja siipikarja

Jäsenmaksuperusteet
Kotieläintukikoulutus nauta ja
lammas
Liiton kevätkokous

23.4.

tukihaku aukeaa

2.5.

15.6.

Viimeinen päivä palauttaa
ympäristökorvausehtojen vaatima
viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma
Kylvönsiunaus
Koululaisvierailut maatiloilla
tukihaku päättyy

elokuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

Lähiruokatori
Sadonkorjuujuhla
Yhdistyksen syyskokous
Pikkujoulut

toukokuu

MTK‐Laitilan, ‐Pyhärannan ja ‐
Kodisjoen yhteinen kevätkokous
pidetään
ti 5.4. klo 18.00 Laitilan
kaupungintalossa.

Maatila:
Perusmaksu 40 €
Peltohehtaarit 2,00 €/ha
Metsähehtaarit 0,50 €/ha

Yhdellä tilan jäsenmaksulla
kaikki tilan yli 15‐vuotiaat
voidaan ottaa jäseniksi

http://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/_yhdistykset/laitila/

Muut
Henkilöjäsen 40 €/hlö
Opiskelijat 10 €/hlö
Yritys tai yhteisö 200 €

