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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2017
Kuluneen vuoden pääkohdat on helppo tiivistää kolmeen aiheeseen. 100-vuotisjuhlinta, maakuntauudistus
ja surkein kesä kolmeenkymmeneen vuoteen.
Maakuntauudistus aloitettiin Keski-Suomessa hyvässä
hengessä ja oma etujärjestömme oli laajasti mukana eri
työryhmissä, jotka koskettavat elinkeinoamme. Lomitus
ja eläinlääkintä ehkäpä tärkeimpinä. Kymmeniä jäseniä
osallistui hienosti valmisteluu. Panostus oli kova ja ottaen huomioon, että joissain maakunnissa valmistelu
tehtiin virkamiesten kesken, voimme olla todella tyytyväisiä. Edunvalvonta onnistui tässä kohdassa alusta lähtien, kun saimme hyvinkin kattavan joukon maatalouden ammattilaisia mukaan laatimaan tulevaa maakuntahallinnon pohjaa. Lopputulos on tietysti vielä auki, onhan epäilyjä jopa siitä, toteutuuko uudistus lainkaan.
Alustava työ on kuitenkin nyt tehty niin huolellisesti
kuin se jäsenistön resursseilla on mahdollista. Iso kiitos
kaikille osallistuneille!
Kylmän kevään ja kesän sekä sateisen syksyn mieliin
painui yksi aurinkoinen päivä, liittoomme 100-vuotisjuhlallisuudet. Tapahtuma Kukonhiekassa oli kertakaikkisen
onnistunut. Väkeä saatiin tulemaan paikalle runsaasti ja
palaute päivän ja illan kulusta oli positiivista. Toki Helsingissä pidetty keskusliiton 100-v juhla ja liittokokous
oli myös hieno ja onnistunut, mutta silti mieleen on ainakin minulla painunut kirkkaammin oma juhlamme ja
sen lämpöä henkivä ilmapiiri. Taloudelliselta panostukseltaan huomattava juhla tiedostettiin johtokunnassa
yhdeksi suurimmaksi voimain ponnistukseksi muutamaan vuosikymmeneen, mutta hyvin onnistuneella yhteistyökumppanien kalastelulla tilikauden tulos muodostui paremmaksi kuin odotimme. Tähän tietysti löytyy monia muitakin syitä juhlinnan ulkopuolelta, jotka
ovat luettavissa tilinpäätöksestä.
Kuluneen pakkastalven jälkeen odotukset lämpimästä
kesästä nousevat nyt korkealle ja kun lisäksi elintarvikkeiden hinnat näyttävät nousun merkkejä, voimme hyvillä mielin suunnata tarmomme seuraavaan kauteen.
Juhlien aika on ohi ja paluu kovaan edunvalvontatyöhön
on edessä.
Tero Lahti, puheenjohtaja
MTK Keski-Suomi
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Johtokunnan toimintakertomus 2017
Toiminta-ajatus
MTK Keski-Suomi ry on maa- ja metsätalouden harjoittajien sekä maaseutuyrittäjien maakunnallinen
talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö. MTK Keski-Suomi turvaa ja kehittää maatilayritysten edellytyksiä alueella. Toiminnan painopisteinä on jäsenistön yrittämisen mahdollisuuksien edistäminen sekä
maanomistajien oikeuksien ja luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminnan päämääränä on asuttu ja elinvoimainen maaseutu, jossa jäsenet voivat
sekä henkisesti että taloudellisesti hyvin.
Toimintavuosi 2017
MTK Keski-Suomen toimintasuunnitelma vuodelta 2017 on yhtenäinen koko järjestön avaintavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Toimintavuotta 2017 leimasivat tunneskaalan ääripäät; MTK:n perustamisen sadas toimintavuosi juhlallisuuksineen sekä edelleen jatkuva toimialan huono kannattavuus,
jota kärjisti sääolosuhteiltaan liki katastrofaalinen satokausi. Tämä leimasi myös MTK Keski-Suomen
toimintavuotta.
MTK 100 vuotta kasvua -vuoden toiminnot maakunnassa aloitettiin 19.3. 2017 juhlajumalanpalveluksella Jämsän kirkossa yhteisesti satavuotiaan MTK Jämsän seudun kanssa. Saarnan piti
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Jyväskylän kompassilla
pidetiin kuluttajille ja jäsenille yhteinen Kasvun voimaa -tapahtuma yhdessä keskisuomalaisten metsänhoitoyhdistysten
kanssa. MTK Keski-Suomen 100-vuotta juhlaa vietettiin runsaslukuisen yleisön kanssa Saarijärven Kukonhiekassa. Keskusliiton
juhlaliittokokous 9.6. ja 100 vuotta kasvua -juhla Helsingissä oli
järjestön juhlavuoden arvokas ja henkeä nostattava huippukohta.
Jäsenkunnan yritystoiminnan kannattavuuskehitys on ollut
alentuva pitkän aikaa elintarviketuotteiden markkinoiden sekavuuden, Venäjä-pakotetoimien ja suomalaisen vähittäiskaupan
keskittyneisyyden takia. S-ryhmä jatkoi ja laajensi uusiin tuotteisiin elintarvikkeiden halpuutuskampanjaansa. Suomen sää
näytti vuonna 2017 nurjemman puolensa, oli koleaa ja kosteaa.
Maataloudelle Keski-Suomessa vuosi oli surkein useiden kymmenten vuosien ajanjaksolla, matalapaine sateineen seurasi
toistaan. Edellisenä sääoloiltaan vastaavana vuonna 1987 lokakuu pelasti satonäkymiä, mutta kertomusvuonna jäi iso osa viljoista kokonaan korjaamatta. Lokakuussa päästiin lähelle kaikMinisteri Jari Leppä ja MTK Keskikien aikojan säätilastojen ennätyssademääriä ja osa niistä tuli
Suomen varapuheenjohtaja Jukuun lopussa ensilumena. Viljelijöitä uhkaavasta talouskriisistä
hana Jalkanen katopellolla.
em. tekijöistä johtuen tehtiin mediaviestintää ja järjestettiin
mm. maakunnan kansanedustajille vierailu 6.10. Pauli Aholan
kaurapellolle Puuppolaan ja tapasimme ministeri Jari Lepän 18.10. Suonenjoella.
MTK Keski-Suomen edunvalvontaa on tehty maakuntatasolla johtokunnan kannanotoissa ja lausunnoissa sekä Itä- ja Keski-Suomen yhteisissä valiokunnissa. Itä- ja Keski-Suomessa on valiokuntarakennetta muutettu vastaamaan keskusliiton valiokuntauudistuksen mallia, kuitenkin alueelliset painopisteet huomioiden. Metsävaliokunta on keskeinen yhteistyöelin MTK Keski-Suomen ja alueen metsän-
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hoitoyhdistysten yhteistyössä biotalousalalla. Maakuntaliiton, MTK:n kenttäpäällikön ja metsänhoitoyhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettiin maanomistajien informoiminen Keski-Suomen maakuntakaavan luonnonsuojelukohteista, jonka tarkoituksena oli tunnistaa omaan maaomaisuuteen kohdistuvat kaavoitustoimet.
Keski-Suomen yhdistyksistä yhteensä kahdeksan täytti toimintavuonna 100 vuotta. MTK:n ensimmäisen toimintavuoden aikana on yhdistykset rekisteröity seuraavilla paikkakunnilla: Jämsä (nyk. MTK
Jämsän seutu), Petäjävesi, Konginkangas (nyk. MTK Äänekoski) Keuruu, (nyk. MTK Keurusseutu), Toivakka, Korpilahti (nyk. MTK Korpilahti-Muurame) ja Viitasaari. MTK-yhdistyksistä vuoden alussa aloitti
MTK Laukaa, Lievestuoreen yhdistyksen liityttyä emäpitäjän yhdistykseen. Joutsa ja Luhanka ovat tehneet yhdessä Leivonmäen kanssa pitkään yhteistyötä. Kaikki kolme keskustelivat yhteisestä yhdistyksestä. Keskustelut etenivät sääntömuutos käsittelyihin Joutsan ja Luhangan MTK-yhdistyksissä. Joulukuun ensimmäisenä päivänä yhdistymisprosessi tuotti Joutsan ja Luhangan tuottajayhdistyksen, MTK
Jou-Lu:n syntymän. Yhdistyksiä on kannustettu hyödyntämään MTK:n kannustepakettia ja tuotettu
aineistoja mm järjestäytymistilanteesta, jäsenmaksujen perintäasteesta sekä ennakointeja ja seurantaa yhdistysten taloustilanteesta. Sisäistä viestintää on tehty viikkoviestillä puheenjohtajille, sihteereille ja yhdistysten johtokuntien jäsenille sekä liiton luottamushenkilöille.
MTK Keski-Suomen toiminta painottui maakuntauudistuksen työryhmätyöhön ja vaikuttamiseen
niissä biotalouden elinkeinojen näkökulmasta. Vuoden alusta aloitti Keuruun lomitusyksikkö, joka vastaa suuralta osin maakunnan lomituspalveluiden toimeenpanosta. Maakuntauudistuksen jatkotyöstä
on pidetty yhteyttä maakunnan lomitusyksiköihin ja kuntien yhteistoiminta-alueisiin. Sekä huolehdittiin Keuruun lomitusyksikön yhteistyöryhmän perustamisesta ja viljelijäedustajien nimeämisestä siihen. Osallistuimme myös Keuruun paikallisyksikössä toimivan kehittämishankkeen toiminnan ohjaamisesta ohjausryhmätyöllä. Sektorivaliokunnissa oli painopiste kannattavuuden kohentamisessa ja
markkinoissa sekä niiden vaikutuksissa viljelijöiden taloudelliseen tilanteeseen. Yhteistyöalueen valiokuntatyöhön on otettu käyttöön tiimityö valiokuntien toiminnan tehostamiseksi.
Itä- ja Keski-Suomen luottamushenkilöneuvosto eli yhdistysten puheenjohtajien ja sihteereiden yhteiset neuvottelupäivät pidettiin tammikuussa Pohjois-Savossa Leppävirralla.
Alueella pidetään myös yhteinen toimihenkilökokous vuosittain, kuluneena vuonna se oli Kiteellä Pohjois-Karjalassa.
Viestintää on tehty median suuntaan mm. alkuperämerkinnät ja lomituslain muutosehdotus sai Ylen toimittajat liikkeelle useamman kerran toimintavuoden aikana. MTK KeskiSuomi on tehnyt viestintää erilaisista ajankohtaisista asioista
ja 100 -vuotta juhlasta suoraan jäsenille. Viestintään ovat
osallistuneet MTK-yhdistykset, ja MTK:n monikanavainen
viestintä on tukenut alueen työtä. Paikallisyhdistyksien juhlista on ollut juttuja ja MTK Keski-Suomen juhla sai myös
palstatilaa maakuntalehdessä ja Maaseudun Tulevaisuudessa.

Kasvun voimaa tapahtumassa
viestitettiin kuluttajille ostosvalinnoista ja ruuan alkuperämerkinnöistä

VUOSIKERTOMUS 2017

MTK Keski-Suomen hallinnoima Toivo-tiedonvälityshanke välittää ja tuottaa ajantasaista tietoa maaseutuyritysten jatkuvuuden turvaamiseksi sekä yritystoiminnan kehittymisen tueksi tilaisuuksien, monipuolisten viestintätoimien ja kampanjoiden avulla. Hankkeessa tuotettiin alkuvuonna 2017 Keski-
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Suomen maatalouden tilasto- ja tulevaisuudennäkymät selvitykset, joiden tuloksia käytiin esittelemässä kertomusvuoden aikana yhteensä 11 viljelijä- ja 13 päättäjä-/sidosryhmätilaisuudessa. Sekä
printti- että sähköinen media uutisoi selvityksen tuloksista varsin aktiivisesti pitkin vuotta.
Toimintavuoden keskeinen tavoite oli kuluttajien tiedon lisääminen suomalaisesta maataloustuotannosta, sen vastuullisuudesta ja elintarvikeketjun toimivuudesta, Toivo-tiedonvälityshanke edisti tavoitetta omalla kampanjatoiminnallaan. Erilaisia kampanjatapahtumia Toivo-hankkeessa toteutettiin
vuoden aikana yhteensä 19 kpl, joista 14 oli maatiloilla avoimien ovien tapahtumina eri puolilla KeskiSuomea. Suurimmalle yleisölle ehkä näkyvin oli toukokuussa Jyväskylän kävelykadulla toteutettu Kasvun Voimaa kampanjatapahtuma, jossa Toivo-hanke oli mukana yhtenä järjestäjänä. Hankkeen sähköistä viestintää laajennettiin sosiaalisessa mediassa, hyödyntämällä mm. omaa videotuotantoa.
Vuoden 2017 aikana hanke järjesti yhteensä 26 kappaletta maatilayrittäjille suunnattua infotilaisuutta. Näissä tilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä 553 kpl.
MTK-liittojen hallussa on ollut runsas määrä järjestötyössä käytettyä filmimateriaalia. Materiaali ei
ole ollut asianmukaisesti taltioituna, vaan sen arvo historiallisena ajankuvana järjestöstä ja maaseudusta oli tuhoutumassa aineiston säilytyksen kannalta epäkuranteissa arkistoissa. MTK:n juhlavuoden
saatiin yhteisestä aineistosta restauroitua ja muutettua digitaaliseksi yhteensä 91 elokuvaa. Ääninauhoja pystyttiin rahoitusraamissa tallentamaan yhteensä 39 kpl. Lisäksi hankkeessa tuotettiin ”On
meillä kontumme kultaiset”- Elokuvat järjestön 100-vuotisessa järjestötyössä” -lyhytelokuva järjestön
käyttöön. Lyhytfilmi nostaa esiin elokuvien roolia MTK:n kenttätyössä osana maatalouden, metsien
kasvatuksen ja suomalaisen ruuan historiaa. Hanketta olivat rahoittamassa MTK:n säätiö, Juho Jännes
-säätiö, Hannes Gephard -rahasto, MTK ja MTK -liitot. Saadun rahoituksen myötä asiaa on hallinnoinut
MTK Keski-Suomi ja projektia ovat pääasiassa vieneet eteenpäin Anja Kettunen MTK Keski-Suomi ja
Kari Aikio MTK Häme. Aineisto tulee myös Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmaan ja sen
säilytykseen jäävät myös elokuvakelojen arkistokappaleet.

Henkilöstö
MTK Keski-Suomen henkilöstön muodostavat toiminnanjohtaja KTM, agrologi AMK Anja Kettunen, järjestöagronomi MMM Pertti Ruuska ja toimistosihteeri agrologi AMK Minna Kepponen,
projektipäällikkö agrologi AMK Hannu Vuoriniemi. Vuoden alussa aloitti agrologi Amanda Vesiaho MTK Keski-Suomen ja Toivo-hankkeen yhteisenä työntekijänä. Toimistosihteerin työpanos
on ollut osa-aikaista n. 80 % kokonaistyöajasta.
Hannu Vuoriniemi päätti työsuhteensa huhtikuun lopussa ja Pertti Ruuska valittiin jatkamaan
Toivo -hankkeen projektipäällikkönä. Amanda
Vesiahon aluksi puolivuotinen työsuhde jatkui
vuoden loppuun Ruuskan tehtävien vaihduttua.
Henkilöstön työpanos jakautui toimintavuonna
MTK Keski-Suomen toimintaan, Toivo-hankkeen
tehtäviin sekä MTK:n ja liittojen yhteiseen vanhojen elokuvien digitointiprojektiin.
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Amanda Vesiahon ja Pertti Ruuskan seurassa
kesän 2017 harjoittelun järjestötyössä tehnyt
agrologiopiskelija Leena Matilainen (vas.)
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Talous
MTK Keski-Suomen tilikauden tulos on 13 756,79 euroa ylijäämäinen (- 5 398,52 € vuonna 2016).
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 168 933,69 euroa (100 800,97 € vuonna 2016). Varsinaisen toiminnan kohdalla hankerahoituksen osuus on 107 898,82 € (57 678,19 € vuonna 2016). Varsinaisen
toiminnan kulut olivat yhteensä 594 834,77 euroa (470 564,43 € vuonna 2016). Varsinaisen toiminnan
kulujäämä oli 425 901,08 euroa (369 763,46 € vuonna 2016), jossa muutosta edelliseen vuoteen on
56 137,62 euroa. Varsinaisen toiminnan osalta ylitys talousarvioon nähden oli 19 271,08 euroa, mikä
on 4,7 % enemmän kuin budjetoitiin. Varsinaisen toiminnan osalta on huomioitava MTK 100 -vuotta
ja sen tuoma toiminnan ja kulujen lisäys.
Varainhankinta, joka koostuu jäsenmaksuista yhdistyksiltä 327 750 € euroa (327 750 € vuonna 2016)
ja muilta yhteisö- ja kannatusjäseniltä 12 007 euroa (12541,62 € vuonna 2016). Avustukset olivat
22 180 euroa (1 150 € vuonna 2016). Muihin varanhankinnan tuottoihin on kirjattu elokuvaprojektiin
kohdistuvat avustukset 52 135 euroa.
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 26 639,04 euroa, (28 350 €e v.2016). Sijoitustoiminnan kulut olivat 11
180,70 euroa. (7 510,53 € v.2016).
Toimintakertomusvuonna liiton hanketoiminnan kustannukset olivat yhteensä 108 379 euroa, josta
on haettu ja hyväksytty maksatukseen 71 115 euroa (1-9/2017). Taseen siirtosaatavat sisältävät
108 378,71 euroa Toivo hankesaamisia vuodelta 2017. Maksatusmenetelmät ovat sähköistyneet ja
prosessi sitä kautta palvelee aiempaa paremmin. Maksatushakemukset on käsitelty hyväksytysti ja
vuoden 2017 osalle kohdistunut MAVIn maksatusvalvonta ei löytänyt toiminnasta huomautettavaa.
Toimintakaudella johtokunta teki päätöksen hajauttaa liiton sijoitustoimintaa edelleen ja myös MTK:n
liittotilin vaimean tuoton vuoksi siirtää osa liittotilin varoista MTK:n suositteleman Evli Pankin hoidettavaksi vuoden 2018 alusta. Yhteisösijoittajat ovat arvioineet Evli Pankin kolmantena vuotena peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi. Evli sai positiivista palautetta erityisesti sijoitustoiminnan
tuotosta, stabiliteetista ja resursseista sekä vastuullisen sijoittamisen osaamisesta
Riskit
Liiton talous nojautuu yhdistysten liitolle maksamiin jäsenmaksuihin. Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuo
siihen lisänsä. Liiton talouden tuleva kehitys ei ole vakaalla pohjalla, koska tilamäärän vähentyminen
ja maaseutuväestön ikääntyminen heikentävät paikallisyhdistysten jäsenmäärää ja heidän mahdollisuuksiaan jäsenmaksutuottojen kasvattamiseen. Tällä perustella on toiminnan tasoa ja kulurakennetta pakko alentaa ennen pitkää, jos järjestöremontti ei korjaa nykyistä kehityssuuntaa.
MTK Keski-Suomi on ollut mukana ohjelmarahoitteisessa kehittämistyössä hallinnoimalla tiedonvälityshanketta. Sen riskien hallinnassa on osaamisella keskeinen merkitys. MAVIn maksatusvalvonnan
mukaisesti ei hakkeen toteutuksesta löytynyt huomautettavaa ja sitä on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
MTK Keski-Suomi ry:n toiminnassa on em. taloudellisten epävarmuustekijöiden osalta myös toiminnallisia riskejä. Merkityksellisen riskin muodostaa henkilöstöstä ja tehtäväkentän laajuudesta. Pienenevällä henkilötyövuosilla hoidellaan samaa ja jopa kasvavaa tehtävämäärää. Lisäksi juoksevien asioiden hoitamisessa ei ole riittävää varahenkilöjärjestelmää.
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Hallinto
MTK Keski-Suomen johtokuntaan
ovat toimintavuonna kuuluneet
puheenjohtaja Tero Lahti Karstulasta, varapuheenjohtaja Juhana
Jalkanen Laukaasta sekä jäseninä
Tomi Ahonen (Uurainen), Ari
Hautsalo (Viitasaari), Paavo Hienola (Jämsä), Kari Ilmonen (Jyväskylä), Tuomas Pietiläinen (Hankasalmi), Paula Pusa (Keuruu) Antti
Tuukkanen (Kyyjärvi). Johtokunnan sihteerinä on toiminnanjohtaja Anja Kettunen. Johtokunnan
kokouksiin on kutsuttu myös
MTK:n valtuuskunnan edustajat.
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.

Liiton johtokunta ja valtuuskunnan jäsenet MTK Keski-Suomen
100-vuotisjuhlassa Saarijärvellä 11.8.2017

Liiton työvaliokuntaan kuuluivat pj. Tero Lahti, vpj. Juhana Jalkanen ja Tuomas Pietiläinen. Työvaliokunta kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana. MTK:n valtuuskunnassa liiton edustajana puheenjohtajan lisäksi on valtuuskunnan puheenjohtajana toiminut Tommi Lunttila Äänekoskelta ja
Martti Mäkelä Pihtiputaalta. Varajäseninä vpj Juhana Jalkanen, Jyrki Savolainen (Laukaa) ja Tomi Ahonen. Liiton kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa.

28.3.2018 MTK Keski-Suomen johtokunta
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Taulukko Johtokunnan kokousosallistumisesta 2017
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* neuvottelupuhelukokous
** työhaas tattelu

Liiton johtokunnan ja työvaliokunnan kokoukset
9.1.2017

Johtokunnan järjestäytyminen, valiokuntien ja työryhmien jäsenten valinnat
Keski-Suomen maataloustuottajain säätiön hallituksen edustajien valinta
Liiton edustus eri yhteisöissä,
Kokouksessa kutsuttuna ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo Jyväskylän kaupungilta. Aiheena ympäristöterveydenhuolto maakuntauudistuksesta sekä eläinlääkinnän
tilanteesta uudistuksessa.

1.3.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
Yhdistysten anomat kunniamerkit 2017, K-S:n maakuntakaavan luonnonsuojelukohteiden kuuleminen - hankkeeksi, päätös johtokunnan kehittämispäivistä ja toimintastrategian laatimista.
Nuorten valiokunnan aloite opiskelijajäsenmaksusta, IKS valiokuntien toiminta.

4.10.2017

Käsiteltiin työvaliokunnan kokouspöytäkirja. MTK Keski-Suomen juhlan yhteenveto,
talouskatsaus ja tulevan toimintasuunnitelman painopistealueet ja tekstiluonnos
Luonnos vuoden 2018 talousarviosta ja yhdistysten jäsenmaksusta MTK Keski-Suomelle
Liiton suositukset jäsenmaksuista tuottajayhdistyksille
Päätös varainhoitosopimuksesta Evli-Pankin kanssa
Lomituksen yhteistoimintaryhmän muodostaminen Keuruun paikallisyksikköön

17.11.2017 Puhelinkokous, Käsiteltiin työvaliokunnan kokouspöytäkirja
Päätettiin järjestöagrologin työpaikan täytöstä, valittiin tehtävään Antti Waris Konnevedeltä.
Käsiteltiin talousarvioluonnos vuodelle 2018

4.12.2017

Johtokunnan kehittämispäivä ja strategiatyö
Keskusteltiin työhyvinvoinnista, työsuojelusta ja Me too -kampanjasta
MTK Keski-Suomen syyskokousasioiden ja esityslistan käsittely
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Työvaliokunta 1, 13.4.2017

MTK Keski-Suomen toimistotilojen mahdollinen
myynti säätiölle ja tehtävän kaupan ehdot
Toivo-hankkeen projektipäällikön valinta
Johtokunnan kokousaikataulu ja ohjelma

Työvaliokunta 2, 7.11.2017
Järjestöagrologin paikantäytön valmistelu, haastateltavien valinta ja haastattelusuunnitelman
laadinta

Kevätkokous
MTK Keski-Suomen kevätkokous pidettiin tiistai 4.4.2017 kylpylähotelli Peurungassa. Kokoukseen
osallistui 78 henkilöä, joista 66 virallista kokousedustajaa yhteensä 22 tuottajayhdistyksestä. Yhteisöjäsenten edustajia oli kaksi sekä muita osallistujia 12 henkilöä.
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MTK Keski-Suomen johtokunnan puheenjohtaja Tero Lahti toivotti kokousedustajat lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen. Avaaja totesi Maataloustuottajain Keskusliiton perustamisen ja Suomen itsenäistymisen hakemisen tapahtuneen hyvin samaan aikaan, joten tuleva vuosi tulee olemaan siten
täynnä juhlan humua.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Hankamäki Jämsästä ja MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja sihteeriksi. Kokousvieraana oli MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Kokouksessa annettiin huomionosoituksena Suomen valkoisen
ruusun 1. luokan mitalin kultaristein Mikko Survolle Petäjävedeltä ja Reijo Pelto-Arvolle Jämsästä. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston työssäoppimispaikkana palkittiin Ari
Rantasen maatila Suolahdesta.
Puheenjohtaja Marttila totesi MTK:n juhlivan yhdessä Suomen kanssa, on yhteinen historia ja edelleen syntyy kasvua
yhdessä. Miten varmistetaan maaseudun kasvu ja muun
Suomen tukeminen käyntiin lähteneessä kasvussa. MTK on
esittänyt tavoitteensa hallituksen puoliväliriiheen: Maanomistajan oikeusturvan parantaminen, tärkeimpänä lunastuslain uudistaminen. Ruokamarkkinoiden keskittymisen ongelmiin on tartuttava, kun kilpailuvirasto ei ole tehnyt asialle
mitään. Viljelijöiden jaksaminen on suuri huoli.

Juha Marttila MTK:n puheenjohtaja

Juha Marttila totesi maaseudun yrityksen olevan erikoisessa asemassa, kasvu- ja innovaatiorahoituksen sääntöjä pitää uudistaa. Energiaratkaisut on merkittävä juttu, biokaasu on jäämässä jalkoihin.
Tiestö ja sen korjausvelka ovat kestoaihe, joka vie elinkeinoelämältä pohjaa. Näitä pitäisi tarkastella
pitkäjänteisesti, yli hallituskausien menevällä aikajänteellä. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on ohjelmakauden vaihtuessa jälleen uudistumassa, se vaatii järjestöltä paljon vaikuttamista ja edunvalvontaa. Miten maataloutta kannustetaan tekemään paremmin ilmastotyötä, maa- ja metsätalous ainoana
toimialana sitoo hiiltä. Suomessa on Euroopan nuorimmat viljelijät, meiltä voisi ottaa oppia, on ollut
varhaiseläkejärjestelmät, nuoren viljelijän aloitustuet jne. MTK:lla on myös ratkaisuja tukipolitiikkaan;
Yksinkertaistaminen, esim. täydentävien ehtojen vaikutuksia on pienennettävä, että päästään asian
ytimeen. Epäsuotuisten alueiden tukijärjestelmän säilyttäminen on tavoite. Tuotantoon sidottu tuki
on meille tärkeä ja nyt on saatu kavereita sen ajamiseen, aiemmin Suomi ollut yksin asian kanssa.

Ari Rantanen sai kiitosta maatalousopiskelijoiden työssäoppimispaikkana.

Marttila jatkoi maatalousmarkkinoista, Euroopassa
tuottajahinnat ovat nousseet, Suomi ei ole vielä seurannut samalla nopeudella mukana. Viljan tuottajahintakehityksessä ollaan kaikkein kauimpana Euroopasta. Lihankulutus on kasvanut, vaikka julkisuudesta
voisi muuta päätellä. Maitotuotteiden kulutuskehitys
on huolestuttava ja puheenjohtaja muistutti, että
kaupunkilaisserkut tarvitsevat valistusta ruokaostoksiinsa. Suomalaisella ruoalla on ehdottomia vahvuuksia, ja ruoan vientiin kannattaa panostaa. Maailma on
valmis ottamaan vastaan ja maksamaan turvallisesta
ruuasta. Vähäinen antibioottien käyttö on ehdoton
markkinavaltti. Vientiä lisäämällä voidaan haastaa
myös kotimaista elintarvikekauppaa. Ongelma Suomessa on ruoka-alan eripuraisuus, ratkaisu Marttilan
mielestä on yhteistyö.
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Puheenjohtajan alustus innoitti vilkkaaseen keskusteluun. Kysyttiin maanomistajan oikeusturvan parantamisesta, MTK ei ole ottanut kantaa etuosto-oikeuden karsimiseen? Kuinka ruuan vientiponnistelut saadaan onnistuneesti maaliin? Marttila vastasi, että etuosto-oikeusasiaan puuttuminen on poliittisesti erittäin vaikea asia ja ei hänelle ole kovin paljon siihen liittyvää palautetta ole tullut. Lihantuottajien heikko tilanne jatkuu, jos ei löydetä kannattavaa vientiä, kaupan ylivalta kansallisella markkinalla jatkuu ja vahvistuu. Kilpailu kovenee ja syventää teurastamoiden kilpailua ja tuottajan asema
sen kuin huononee. Lihaskandaali näyttänyt mitä turvallisuus tarkoittaa. Eurooppalainen ja varsinkin
suomalainen toimija pieni lihamarkkinoilla
SPV:n läpivienti on tällä hetkellä todella haastavaa. Nuorille on hyvät tuet aloittamiseen, mutta investointitukijärjestelmä ei kannusta, jos tilakoko kriittinen. Nuorten yrittäjien asema on kuten kysyjä kuvasi, totesi puheenjohtaja Marttila vastauspuheenvuorossaan. Elinkeinolla ei ole tulevaisuutta, jos ei
saada nuoria yrittäjiä ja kannusteita investointeihin. Jokaisella tilalla on tulevaisuus, erilaisilla ratkaisulla. Ruoka on muodissa joka päivä, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Todettiin myös, että
MHY-valtakirjakauppa on järkevä tapa myydä puuta, markkinoilla pitää osata toimia. Marttila vastasi,
että nolla -alueita on ja tarjouksia ei tule.
Marttila totesi kritiikille toiminnan tukemisesta, joka ei vaadi sadonkorjuuta tai tuotteita markkinoille,
etteivät tuottajat eivät ole syyllisiä, vaan järjestelmä joka mahdollistaa laskimen käytön ja tukien optimoinnin tilakohtaisesti. Turvetuottajat joutuneet kurimukseen ympäristöluvituksen kanssa ja pelko
maa- ja metsätalouden joutumisesta samaan tilanteeseen. Marttila totesi, että vastapuolella vahvat
voimat ajamassa turvetuotantoa alas. Turve tulee nähdä polttokäyttöä laajemmin, turpeella merkitystä esim. eläinten hyvinvoinnille.
Viljelyn monipuolistamista perättiin ja toimintaa kysynnän mukaan. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoi rukiin osalta tehdyn kampanjoinnin olevan onnistuminen, josta saatavissa rohkaiseva esimerkki. On myös arveluttavaa, kun maailman viljavarastojen olevan alle 3 kk:n kulutusta vastaavalla
tasolla on tasapaino aika herkällä.
Sääntömääräisissä asioissa käsiteltiin toimintakertomus tilinpäätös vuodelta 2016 sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus. Kokouksen päätteeksi lounas juhlavuoden teeman mukaisesti: Syödään yhdessä!

Keski-Suomen maataloustuottajain säätiön luottamustehtävistä palkittiin Mikko Survo ja Reijo Pelto-Arvo Suomen valkoisen ruusun 1. luokan
mitali kultaristein
13
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Syyskokous
MTK Keski-Suomen syyskokous pidettiin 11.12.2017 kylpylähotelli Peurungassa. Osallistujia oli 20 yhdistyksestä yhteensä 71 virallista edustajaa. Valtakirjalla oli läsnä 2 yhteisöjäsentä. Kokouksessa oli
paikalla olleiden kokousvieraiden kanssa yhteensä 92 henkilöä.
Kokouksen avasi MTK Keski-Suomen puheenjohtaja Tero Lahti katsomalla itsenäisen maamme ja järjestön hienoa juhlavuotta ja sääolosuhteiltaan mahdotonta satokautta. Avaus perään kuulutti myös
ennakkoluulottomuutta ja kaukokatseisuutta tulevaisuuden tekemisessä. Lahti viittasi myös järjestön
tulevin haasteisiin puheenvuorossaan. Kokouksessa luovutettiin MTK:n ansiomerkit laajalle joukolle
ansioituneita yhdistystoimijoita. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Laukkanen ja sihteeriksi
toiminnanjohtaja Anja Kettunen.

Yhteensä 27 ansioitunutta yhdistystoimijaa saivat MTK:n ansiomerkin juhlavuoden aikana.

Kokousesitelmässään MTK:n 2. puheenjohtaja Mauno Ylinen arvaili CAP 2027 - kauden aloituksen
vuotta, se on totutusti venynyt. Arvio osui vuoteen 2024. Eurooppa politiikassa on monenlaista näkyvissä, Brexit ja vaikutukset budjettiin sekä miten löydetään ratkaisu syntyneeseen rahoitusvajeeseen?
MTK linja on, että Suomen nettomaksun tulisi kasvaa, jotta maatalouden asema ja rahoitus voidaan
hoitaa. Tulevaan liittyen on tärkeä kysyä: Kelle suunnataan rahoitusta ja tukia, ruuantuotantoon vai
maisemanhoitoon? Suomalaisen tuotannon laajuus on pysynyt, tärkeä on panostaa kannattavuuteen.
Ylinen totesi pahimman epäonnistumisen tapahtuneen maatalouden markkinoilla, tuottajahinnassa ja
tuotantopanosmarkkinoilla.
Maaseudun mahdollisuudet Mauno Ylinen kiteytti kolmeen asiaan: Tuotannon kannattavuus, lainsäädännön antamat mahdollisuudet ja Suomalaisen tuotannon menestys perustuu laatuun. Huono kannattavuus on selkeä laadun riski, kustannukset on saatava peittoon, muutoin ei laatua voida pitää. Taloustoimikunnan puheenjohtajana Ylinen kiteytti meneillään olevan järjestöremontin tavoitteen: Turvata järjestön toiminta kaikilla alueilla. Järjestöremontin suuret linjat saaneet myönteisen käsittelyn
valtuuskunnassa. Ei tiedetä tarkalleen järjestöremontin tulosta, mutta jotakin on tehtävä.
Yleisö herätti alustajaa myös jäsenmaksujen maksamattomuudesta ja jäsenkadosta yhdistyksissä. Haluttiin malleja, joissa voi jäsentä palkitaan nykyistä enemmän ja pitää jäsenyydestä huolta. Todettiin
järjestäytymättömien hyötyvät liiaksi jäsenmakuilla tehdystä työstä. Kuinka jäsenmaksu jaetaan ja
kuinka rahat kanavoidaan jatkossa, selvinnee järjestöremontissa, totesi Ylinen. Malleissa pohditaan
edunvalvontamaksun perimistä, jolla rahoitetaan liittojen ja MTK:n toiminta. Keskustelu on usein liit-
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tojen ja yhdistysten tasolla, pitäisi myös keskustella mikä on tasa-arvo jäsenten välillä? Myös vapaamatkustajat ovat olleet mietinnässä, Ylinen kannatti myös rivien tiukennusta. Hän esitti, mitä jos aktiiviviljelijän määrittely olisi myyntitulovaatimus ja tuottajayhdistyksen jäsenyys. Eikö se olisi helppo
malli käytännössä? Keskusteltiin myös kohta tappiollisista MTK-yhdistyksistä, edunvalvonta vie rahaa
ja syö pikkuhiljaa yhdistyksen varallisuuden. Miettivät tosissaan yhdistyksen rahojen turvaan laittoa
esim. säätiöön. Jäsenmaksurästit keskusteluttivat ja yhdistysten talous. Millä porukalla mietitään järjestöremonttia ja mikä on sen aikaraami? Paikallisyhdistyksien tilanne, johon alustaja viittasi, tuliko
yllätyksenä?
Ylinen kommentoi järjestöremonttia, että se on viisi vuotta myöhässä. Järjestössä asiat tapahtuvat
hitaasti, se on tosiasia. Nyt remonttiin suhtaudutaan vakavasti ja sen odotetaan tuovan ratkaisuja asioihin. Kolmella tasolla keskusliitto, liitot ja yhdistykset perusteet ovat erilaiset, se tuo ongelmia. Kokonaisuutena järjestäytymisaste on hyvä. Ongelma on, jos jäsenet irtisanoutuvat, keskusliitolle ei tapahdu mitään. Eikä lyhyellä tähtäimellä liitoillekaan, yhdistykset kantavat riskin.
Keskustelu laajeni myös maatalouden imagoon tukiriippuvaisena, todettiin tukipolitiikan ja laajaperäinen viljely vaikuttaa kuluttajien mielipiteisiin kielteisesti. Kysyttiin myös hallintoneuvostojen ihmisten
tekemisiä osuuskunnissa? Kenen asioita hoitavat? Miten on mahdollista, että Suomeen saat tuoda
ruokaa, mitä meillä ei saa tuottaa. Suomalaisen ruuan markkinoinnissa on epäonnistuttu. Toivottiin
keskusliitossa tehtävän maatalouden puolesta edunvalvontatyötä yhtä paljon kuin on tehty metsätalouden puolesta.
Mauno Ylinen totesi, että kaupat piiloutuvat oman sertifikaatin taakse ja tuovat vaikka orjatyöllä tehtyä ruokaa. Hän epäili, että sadonkorjuuvelvoitteen hoitaisi naapurivalvonta. Pellon tulee olla hoidetun näköinen, ja sillä kuluttajan arvostus voidaan saada. Osuuskuntien osalta on kysymys suunnattava
mukana oleville, MTK ei mukana vaan MTK:n jäseniä istuu luottamuspaikoilla. Lihatalot yhteen - julkisesti ei voi juuri puhua kilpailulainsäädännön takia. Keskustelua pidetään kuitenkin käynnissä. Suomeen tuotavat tuotteet ovat elintarvikelainsäädännön mukaan laillista. Ongelma on siinä, että maataloutta koskee eri lainsäädäntö kuin elintarviketuotantoa. Brändäys ja laatumerkit erottavat tuotteet
kuluttajille. Joutsenlippu vahva brändi. Viennillä on erityisesti merkitystä signaalina kaupalle. Jos laatutuotteita ei haluta, eikä niistä makseta, menkööt tuotteet sinne missä niin tehdään.
Liiton johtokunnan puheenjohtaja luovutti MTK Keski-Suomen johtokunnan kannanoton MTK:n toimeksi pantavista asioista. Esitys on kaikkien Keski-Suomen yhdistyksien puheenjohtajien allekirjoittama. Taloustyöryhmältä toivotaan kantaa kentän toiminnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Mauno
Ylinen vastasi, että tavoiteaikataulu järjestöremontin suuntaviivoista on kevään valtuuskunta, jossa
toivottavasti käsitellään jäsenmaksujen perusteet. Päätöksenteko koneisto pystynee toimimaan aikaisintaan 2020. Pilottiliitot ovat avainasemassa mallien arvioinneissa.
Kokousyleisö päätti laatia kannanoton lomituksesta ja ammattitaitoisten lomittajien turvaamisesta.
Sääntömääräisissä asioissa hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma, vahvistetiin palkkiot, korvaukset sekä talousarvio ja yhdistysten jäsenmaksut vuodelle 2018. Valittiin äänestyksellä
johtokunnan jäsenet, valituksi tulivat Tero Lahti Karstulasta, Tuomas Pietiläinen Hankasalmelta ja Jani
Rantanen Joutsasta. MTK:n valtuuskunnan edustajaksi valittiin Martti Mäkelä Pihtiputaalta ja varaedustajaksi Juhana Jalkanen Laukaasta. Kokous luovutti muiden tarvittavien edustajien valinnat MTK
Keski-Suomen johtokunnalle. Valittiin Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiön varsinaiseksi jäseneksi Jarkko Pakkanen Jyväskylästä ja varajäseneksi Rauno Hyvönen Laukaasta. Säätiön tilintarkastajana toimii sama yhteisö kuin MTK Keski-Suomella.
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Tämän me teimme – tiivistelmä vuoden 2017 toiminnasta
MTK Keski-Suomi 100 vuotta juhlavuosi
Vuosi 2017 oli MTK Keski-Suomen sadas toimintavuosi. Vuosi sai lisää erityismerkitystä siksi, että järjestön juhlavuosi oli myös isänmaamme syntymävuosi. Saimme juhlia MTK:n vuotta myös Suomi 100 vuotta teeman alla. Keski-Suomen Maataloustuottajain piiriliiton perustava kokous pidettiin 6.9.1917
Santalan kahvilassa Jyväskylässä. Piiriliitto perustettiin Vaasan läänin itäisen vaalipiirin rajoja noudattaen. Perustavassa kokouksessa oli edustajia paikalla Jyväskylän pitäjästä, Laukaasta, Petäjävedeltä,
Toivakasta, Saarijärveltä, Mahlulta, Sumiaisista, Ähtäristä, Keuruulta ja Äänekoskelta. Asioista eteenpäin huolehtimaan valittiin toimikunta, johon valittiin Frans Kauppi, J. Riipinen, E. Sarlin, S. Uusi-Jaakkola ja J. E. Hammaren. Toimikunta sai huolekseen järjestää paikallisyhdistyksiä eri pitäjiin. Varainhankinta jätettiin siksi, kunnes talous- ja menoarvio on laadittu.
Toimintavuonna maakunnassa järjestettiin
liiton juhlavuoden kunniaksi kolme tilaisuutta
sekä MTK:n organisoimat maakuntiin ulottuvat tapahtumat sekä merkkivuotta viettävien
yhdistysten juhlat. Jämsän yhdistys oli valtakunnankin tasolla yksi ensimmäisistä
20.5.1917 pidetyllä perustamiskokouksellaan. MTK Keski-Suomi ja MTK Jämsän seutu
kunnioittivat esi-isien kaukonäköisyyttä ja viisautta sekä järjestömme juhlavuotta
19.3.2017 Jämsän kirkossa pidetyssä juhlajuKalle Hankamäen tervehdyssanat Jämsän kirkossa
malanpalveluksessa. Saarnan piti Lapuan hiip19.3.2017
pakunnan piispa Simo Peura. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kirkkoväelle tarjolla kenttäolosuhteissa
ruispuuro Maa- ja kotitalousnaisten valmistamana ja sen jälkeen MTK Jämsän juhla seurakuntatalossa.
Kasvun voimaa - kevättapahtuma Jyväskylän kävelykadun Kompassilla kokosi maakunnan MTK:n toimijat kohtaamaan yleisöä ja kuluttajia MTK Keski-Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Paikalla
oli maa- ja metsätalouden ammattilaisia osallistujille vastaamassa metsänhoidosta, puukaupasta,
maataloudesta ja kotimaisesta ruuasta! Metsänhoitoyhdistykset pitivät työnäytöksiä moottorisahan
teroituksesta ja raivaussahan valjaiden oikeaoppisista säädöistä. Näytillä olivat vuoden 1955 Valmet
sekä nykypäivän Valtra, jaossa 1000 kuusen taimea Suomen juhlavuoden kunniaksi! Kilpailuja puulajien tunnistamisesta ja ruuan alkuperämerkinnöistä. MHY:n 1000 kuusentainta löysivät ottajansa ja
ihmispossu Amandan ilmapallot iloiset vastaanottajansa.

MTK:n ja MHY:n järjestötyössä ansioituneet palkittiin kultaisin ansiomerkein MTK Keski-Suomen 100-vuotisjuhlassa
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MTK Keski-Suomi juhlaa vietettiin yhdessä yhdistysten ja jäsenten kanssa
11.8. Saarijärven Kukonhiekassa. Juhlaan oli ennakkoilmoittautunut yli 850
jäsentä ja kutsuvierasta. Juhla aloitettiin
ruokailulla, hyvää ja ravitsevaa lähiruokaa olivat kenttäolosuhteissa tarjoilemassa Saarijärven Maa- ja kotitalousnaiset. Juhlan avasi MTK Keski-Suomen puheenjohtaja Tero Lahti. MTK -yhdistysten lippulinna saapui saliin Maataloustuottajain marssin tahtiin. Valtiovallan
tervehdyksen juhlaan toi kansanedus-
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taja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari. Kinnulalainen Rasmus Rekonen
esitti laulun ennen päätoimittaja Jouni Kemppaisen juhlapuhetta. Juhlassa luovutettiin MTK Yhdistysten ja Metsänhoitoyhdistysten ansioituneille jäsenille kultaiset ansiomerkit. Einari Vuorelan Kylväjän
kevätvirsi - runon esitti Liisa Vesterinen Keuruulta. MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila piti päätössanat, jota seurasi juhlayleisön komeasti laulama Keski-Suomen kotiseutulaulu. Ohjelmaosuuden jälkeen viihdytti tanssivaa yleisöä Arja Koriseva Toivakasta sekä alakerran pubissa The Rewolters, jonka riveissä soittaa myös maatilayrittäjä.
Keski-Suomen alueen yhdistyksistä pitivät toimintavuoden aikana juhlan tai jäsentapahtuman Jämsän
lisäksi Petäjävesi, Keuruu, Viitasaari, Toivakka, Äänekoski, Korpilahti-Muurame.

MTK Keski-Suomi 100-vuotta juhla
Saarijärvi 11.8.2018
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MTK 100 -kasvun vuotta
MTK juhli satavuotista taivaltaan itsenäisen Suomen rinnalla ja osana Suomi 100 -vuoden ohjelmaa.
Juhlavuoden tavoitteena oli jäsenten ammattiylpeyden vahvistaminen yhteisen tekemisen ja elinkeinojen positiivisen näkyvyyden kautta. Juhlavuosi valtakunnassa oli monimuotoinen ja järjestön näköinen.
MTK 100 vuotta kasvua -juhlavuoden päätapahtumaa vietettiin 9.-10.6.2017 Helsingissä. Kokonaisuus
sisälsi MTK:n 34. liittokokouksen ja MTK 100-vuotta juhlallisuudet. Liittokokous käynnistyi MTKliittojen puheenjohtajien muodostamalla lippukulkueen sisääntulolla sekä sotien veteraaneja kunnioittavalla seppelpartiolla. MTK:n tulevaisuusasiakirja hyväksyttiin liittokokouksessa, sen valmisteluun
osallistui yli tuhat järjestön jäsentä. Liittokokoukseen lähetti jokainen keskisuomalainen MTK-yhdistys
virallisen liittokokousedustajan. Kokouksen varapuheenjohtajana toimi saarijärveläinen Pirjo Luotola,
MHY Keski-Suomen virallinen kokousedustaja. Liittokokouksessa jaettiin yhteensä 33 valtuuskunnan
myöntämää MTK:n kunniamerkkiä. Kyyjärveläinen Hannu Kainu oli yksi ansioitunut kunniamerkin
saaja.
Lauantaina 10.6. vietettiin järjestön merkkipäivää, joka alkoi juhlajumalanpalveluksella Helsingin Tuomiokirkossa sekä satavuotisjuhlalla Helsingin Messukeskuksessa, jossa MTK:n juhlanäytelmän sai ensiesityksensä.
MTK:n juhlavuonna esitettiin maa- ja metsätalousyrittäjyyden nykypäivää kuvannut 5,5., joka heijastettiin Jyväskylän Paviljongin seinälle viikon ajan maaliskuussa. Maaseudun elinkeinoja tuotiin esille
tapahtumien lisäksi myös kasvutarinoita-videosarjassa, jossa esiteltiin mm. Paavolan tila Karstulasta,
jota viljelevät Outi ja Tero Lahti.

MTK Keski-Suomen MTK:n 34. liittokokouksen kokousedustajat ja seuralaiset iltajuhlassa 9.6.2017

Maakuntauudistus
Toimintavuonna osallistuttiin aluehallinnon uudistus työhön Keski-Suomessa. Tiivistetysti Maakuntaja sote-uudistuksessa on kolme palvelutasoa kunta, maakunnat ja valtio. Nykyisen maakuntajaon pohjalta perustetavat maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut ja siirtyviä tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.
Maakuntauudistuksen valmisteluvaihe käynnistyi Poliittisen ohjausryhmän perustamien työryhmine
osalta vuoden alussa. Jäsenkunnan kannalta merkityksellisin ryhmä Maaseutupalvelut, ja sen alla esivalmistelutyötä tekivät viisi alatyöryhmää. Maatilapalvelut, ympäristöterveydenhuolto, lomitus, maaseudun kehittäminen, kalatalous ja vesitalous. Työryhmät määrittelivät nykyisen toiminnan määrällisesti ja toisessa määriteltiin alatyöryhmän tehtäväkentän palvelulupaus, asiakkaat, henkilöstö ja muut
resurssit. Pohdittiin palveluiden järjestämistä ja tuottamista, niiden vaikuttavuutta taloutta ja riskejä.
Alatyöryhmissä oli MTK Keski-Suomen johtokunnan nimeämänä edustajana Maaseutupalvelut työryhmässä Tero Lahti. Maatilapalveluissa Tomi Ahonen, Sami Wiik, Piia Kauppinen, Paavo Hienola ja Anja
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Kettunen. Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmässä edusti Tuomas Pietiläinen, lomitusryhmässä
Paula Pusa ja Juhana Jalkanen sekä Maaseudun kehittämisen ryhmässä Tommi Lunttila. Vesi-ja kalatalousryhmän jäseneksi nimettiin Kari Ilmonen.
Esivalmistelutyö kesti 1.7.2017 saakka, jonka jälkeen valmistelua jatkoi viranomaisista muodostettu
valmisteluelin. Maakuntauudistuksen tiimoilta on myös osallistuttu erileisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin. Mm. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen kutsumaan keskusteluun maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusta, lainsäädännön valmistelusta ja toimeenpanon jatkumisesta Keski-Suomessa.
Lomitusjärjestelmä on kotieläinyrittäjän hyvinvoinnin perusta
MTK Keski-Suomen alueella aloitti 1.1.2017 liki koko maakunnan kattavana toimiva Keuruun lomituksen paikallisyksikkö. Asian taustalla oli 2015 vuoden lopussa tehdyt lomituspalvelusopimusten irtisanomiset Hankasalmen ja Karstulan yksiköistä. Muutoksessa liki maakunnan kokoiseen Keuruun lomitusyksikköön, kannustettiin sitä viestimään palvelunkäyttäjille. Heti sen aloitettua muistutettiin myös
lomituspalvelun yhteistoimintaryhmän tärkeydestä ja pyydettiin ryhtymään toimenpiteisiin sen perustamiseksi. Keuruun paikallisyksikkö perusti yhteistoimintaryhmän siten, ettei joka kunnasta ole palvelunkäyttäjien edustusta vaan edustajia on yhteensä kuudelta alueelta ja MTK Keski-Suomea pyydettiin
nimeämään edustaja ryhmään. Yhteistoimintaryhmä kokoontui kerran toimintavuonna. Keuruun lomituksen paikallisyksikön yhteistoimintaryhmän alue jako on seuraava:
Kivijärvi – Karstula – Kyyjärvi
Kannonkoski –Saarijärvi
Jyväskylä – Muurame – Uurainen – Jämsä
Viitasaari – Pihtipudas – Kinnula
Keuruu – Multia – Petäjävesi – (Mänttä-Vilppula) Laukaa – Hankasalmi – Konnevesi – Äänekoski
Liiton syyskokous teki kannanoton huolesta, lähestyvän maakuntauudistuksenkin takia, lomituspalvelujärjestelmän jatkuvuudesta ja riittävistä lomittajaresursseista. Kannanotto lähetettiin STM, Melaan
ja Keuruun paikallisyksikköön.
Keuruun lomitusyksikössä toiminut LP-hankkeen tavoite on tukea ja kehittää paikallisyksikköä muutosvaiheessa sekä luomaan uusi toimiva, tasapuolinen ja avoin palvelumalli maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmäksi Keuruun paikallisyksikön toiminta-alueille. Hanke avusti
suuren lomitusyksikön parhaimpia toimintatapoja ja järjesti ajankohtaispäiviä lomituksesta sekä selvitti maakuntauudistukseen liittyviä lomituskysymyksiä. MTK Keski-Suomella oli edustajat hankkeen
ohjausryhmässä.
Maakuntauudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä oli MTK Keski-Suomi edustettuna. Siellä tehtiin
tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen yrittäjien kanssa. Yrittäjien hallitus kutsuttiin yhteiselle illalliselle
Varjolan tilalle Suomi 100-vuotta teemalla Syödään yhdessä. Todettiin yhteistoiminnan ja toistemme
tuntemisen olevan tärkeää ja sitä jatketaan.
Maakuntakaavan tarkistuksen luonnonsuojelu- ja suojelualueista maanomistaja kuuleminen
Maankäyttö- ja ympäristöasioihin vaikuttaminen ja niihin liittyvä viestintä olivat myös vuonna 2017
merkittävä osa tuottajaliiton toimintaa. Vuonna 2015 käynnistynyt Keski-Suomen maakuntakaavan
tarkistus eteni kertomusvuoden aikana. Tuottajaliitto seurasi tiiviisti valmistelua, toi kaavatarkistuksen ehdotusluonnoksen ja ehdotusvaiheen lausunnoillaan tiedoksi yksityisten maanomistajien näkökulman ja vaati niihin liittyen kaavaan muutoksia.
Kaavavalmistelusta informoitiin myös omaa jäsenkuntaa ja luottamushenkilöverkostoa sekä yksittäisiä
maanomistajia. Maanomistajien henkilökohtaista kuulemista edistettiin MTK Keski-Suomen toimesta
yhteistyössä MTK:n aluepäällikkö Pauli Rintalan ja alueen Metsänhoitoyhdistysten kanssa. Kirjeen
karttoineen saivat kaikki maanomistajat, joiden metsätila mhy-tietojen mukaan sijaitsee tai rajoittuu
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uuden maakuntaavan luonnonsuojelu- tai suojelualueeseen. Kohteet kuuluivat nykyisin voimassa olevaan maakuntakaavan ja näitä kohteita esitettiin myös uuden maakuntakaavan luonnonsuojelu- ja
suojelualueiksi.
Maakuntakaava on Suomen kaavoitusjärjestelmän mukainen yleispiirteisin kaavataso. Sillä ohjataan
maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtioneuvoston päättämien alueiden käyttöä koskevien tavoitteiden mukaisesti ylikunnallisesti merkittävien maankäyttömuotojen sijoittumista ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista. Maakunnan liiton laatima maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle sekä muulle alueiden käytön suunnittelulle.
Maa- ja ympäristöpolitiikan saralta maanomistajien ja maaseutuyrittäjien toimintaedellytyksiin ja
maaomaisuuden käyttöön liittyi kertomusvuoden aikana myös yksityistielain uudistaminen. MTK
Keski-Suomi jätti lakiluonnoksesta oman lausuntonsa maaliskuussa. MTK -yhdistysten tukena valmisteltiin lausuntoja ja kannanottoja valmisteluvaiheen asiakirjoista liittyen mm. yksittäisten kuntien jätehuoltomääräyksiin ja rakennusjärjestykseen.
Järjestötyön kehittäminen ja -koulutus
MTK Keski-Suomi pyrkii omilla toimilla edistämään yhdistystoimijoiden jaksamista, yhteenkuuluvuutta
ja keskinäistä luottamusta. Liiton toiminnan tavoitteena on tukea ja tuottaa lisäarvoa yhdistysten
useimmiten lähes talkoovoimin toimiville vastuuhenkilöille. Yhdistyksiä kannustetaan keskinäiseen
yhteistyöhön ja sitä kautta parempaan ja tehokkaampaan paikalliseen ja maakunnalliseen edunvalvontaan. Metsänhoitoyhdistykset ja paikallisyhdistykset eroavat alueeltaan ja toimintaperiaatteiltaan
toisistaan. Keski-Suomen metsävaliokunta on tuonut piristynyttä yhteistyötä maakunnan tasolla.
Itä ja Keski-Suomen MTK -yhdistysten luottamushenkilöpäivät pidettiin 1.-2.2. 2017 Leppävirralla
Pohjois-Savossa. Osallistujia oli yhteensä 29 henkilöä 17 yhdistyksestä. Yhdistyksen sihteereille järjestettiin oma koulutus ja perehdyttämispäivä sihteerin roolista ja tehtävistä yhdistyksessä ja jäsenrekisItä- ja Keski-Suomen yhteiset luottamushenkilöpäiterin käyttöopastusta.
vät

MTK -yhdistysten puheenjohtajat, sihteerit ovat liiton viestinnän ydinryhmää järjestöasioissa. Viikkoviesti menettelytapa on vakiinnuttanut asemansa, se postitetaan liiton ja yhdistysten johtokunnille ja
valiokuntien jäsenille. Viikkoviestejä lähetettiin vuoden aikana yhdistyksiin 21 kpl noin 250 henkilölle,
yhteensä yli 5200 kontaktia vuoden aikana. Viikkoviesti käytäntö on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi viestiä liitolta yhdistykselle ja aina jäsenille saakka. Viikkoviestit lähtevät noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sisältävät tiedotteita, sekä ajankohtaisia ja toimeenpantavia asioita.
Ajankohtainen viestintä 2017
MTK Keski-Suomi tekee omana toimintana tiedonvälittämistä, aktivointia ja vaikuttamista jäsenkunnan asioihin maakunnassa. MTK Keski-Suomen luottamus- ja toimihenkilöitä on mukana toimialan
hankkeiden ohjausryhmissä, hankkeiden suunnittelutyöpajoissa ja viestimässä maatilojen näkökulmasta parhaimmista keinoista jne. Liiton oma hanketoiminta on Toivo tiedonvälitystoimintaa.
Toimintakertomusvuonna oli viestinnässämme useita teemoja MTK:n ja MTK Keski-Suomien sata toimintavuotta ja sen tapahtumat, elinkeinon heikko kannattavuus, ruoka ja sen alkuperämerkinnät sekä
epäonnistunut sadonkorjuu ja sen vaikutukset maatilatalouteen.
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Maaseudun Tulevaisuus otti MTK Keski-Suomen tekemän viljelijäkyselyn osaksi valtakunnan satokatsausta.
Toimintavuonna tiedotusvälineillä oli kova tarve saada tietoa epätavallisen kasvukauden osalta ja sen
aiheuttaman sadonkorjuun tukaluudesta Keski-Suomessa ja maassa yleisesti. Toiminnanjohtaja Kettunen oli STT -valtakunnallisessa uutisessa radiossa. Median tarpeisiin oli saatava tietoa viljelijöiltä, ja
siksi toteutettiin kysely MTK jäsenille. Kyselystä kiinnostui myös Maaseudun Tulevaisuus-lehti ja julkaisi tulokset osana liki aukeaman juttua satotilanteesta maassa. Myös Keskisuomalainen-lehti tarttui
maakunnan satotilanteeseen useammassa jutussaan. Maataloudesta ja MTK Keski-Suomen sekä paikallisyhdistysten sata vuotta juhlista oli paljon juttuja mediassa. Kasvun voimaa-tapahtuman avulla
saatiin useampia metsäaiheisia juttuja lehtiin. Alueradioon tehtiin myös juttu ruuan alkuperämerkinnöistä suoraan Arto Rämön maatilalta

Keskisuomalainen- lehti uutisoi kansanedustajille järjestetyn satotilanne tapaamisen Puuppolassa.
Hankasalmelta.
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Maaseutunuorten valiokunta ja nuorten toiminta 2017
Keski-Suomen maaseutunuorten valiokunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Lisäksi järjestettiin yhteinen Itä- ja Keski-Suomen maaseutunuorten valiokuntien kokous.
Tammikuussa suunnattiin Pohjois-Savon järjestämiin Kuusenkaristajaisiin ja
MTK:n juhlaseminaariin Tahkolle, jossa
oli mukana parikymmentä nuorta
Keski-Suomesta. Maaliskuussa osallistuivat maaseutunuoret 100lasissa -Tallinnan risteilylle. Myös Keski-Suomi oli
edustettuna! Maaliskuussa tehtiin
aloite opiskelijajäsenyyden hinnoittelun yhdenmukaistamisesta helpottamaan opiskelijajäsenien rekrytointia.
Huhtikuussa otettiin kevään loppukiri
Keskisuomalaisia maaseutunuoria ja Duudsonit Tahkolla
nuorten tapahtumien suhteen. Viitasaarella järjestettiin keilausilta, käytiin makkaranpaistoretkellä Laukaan Hitonhaudalla ja Kartano Kievarissa Äänekoskella vietettiin nuorten yrittäjien iltaa. Tapahtumiin osallistui mukavasti väkeä.
Elokuussa viriteltiin Suomen juhlavuoden ”syödään yhdessä” -teemaa, kun kokoonnuttiin Manulle
lounas-tapahtumaan Jyväskylässä. Lokakuussa Henna Laulajainen ja Amanda Vesiaho vierailivat Vesangan alakoululla tapaamassa nelosluokkalaisia. Oppilaita kiinnosti kovasti maatalous ja maatilan
eläimet ja myös opettajat olivat kiinnostuneita. Tällaisille vierailuille tuntuisi olevan kysyntää enemmänkin Keski-Suomessa.
Lokakuussa Sanna Ahonen ja Terhi Litmanen osallistuivat Petri Sarvamaan kutsumana EPP:n nuorten
viljelijöiden konferenssiin Brysselissä. Reissulla tutustuttiin päätöksentekoon Brysselissä sekä samalla
tavattiin maaseutunuoria ympäri Suomen.
Valtakunnallinen maaseutunuorten syysparlamentti järjestettiin Turussa marraskuussa. Keski-Suomen
valiokunnasta edustajina olivat Riikka Kananen ja Henna Laulajainen.
Joulukuussa kampanjoitiin kotimaisen
ruuan puolesta. Nuoret tuottajat tapasivat kuluttajia Kiitos, kun ostat kotimaista -kampanjassa Jyväskylän K-Citymarketilla Seppälässä. Kaupan asiakkaille kerrottiin kotimaisesta ruuantuotannosta ja ruuan alkuperämerkeistä,
jotka eivät selvästikään ole liian tuttuja
kuluttajille!
Joulukuussa vieteltiin myös Keski-Suomen maaseutunuorten pikkujouluja
mökillä Muuramessa. Osallistujia oli lähes parikymmentä ja hauskaa oli! Joulutulia sytyteltiin perinteen mukaan teiden varsille kiitoksena suomalaisille kotimaisen ruoan ja maaseutumatkailun
suosimisesta.

Antti Pasanen ja Mikko Veitonmäki Kiitos, kun ostat kotimaista -kampanjassa K-Citymarket Seppälässä 5.12.2017

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Henna Laulajainen, Laukaasta ja sihteerinä järjestöagrologi
Amanda Vesiaho.
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Keski-Suomen Metsävaliokunta
Keski-Suomen metsävaliokunnassa on edustus maakunnan alueella toimivien metsänhoitoyhdistysten
sekä MTK Keski-Suomen edustajista. Lisäksi valiokuntaan kuuluu MTK metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola sekä sihteerinä MTK metsälinjan kenttäpäällikkö Pauli Rintala.
Metsävaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana 3 kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa 25.1. käsiteltiin
Keski-Suomen maakuntakaavaa maakuntaliiton alustuksen pohjalta sen päivitystä ja sisältöä. Kokouksessa käsiteltiin myös Sote- ja maakuntauudistusta, Itä- ja Keski-Suomen valiokuntien ajankohtaistilannetta, metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleja sekä Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n paikallisyhdistysten yhteistyötä. Toisessa kokouksessa 6.3. käsiteltiin riista-asioita ja erityisesti hirvikantaa. Myös
maakuntakaavan maanomistajien tiedotushanke, valiokuntien ajankohtaistilanne sekä jatkettiin keskustelua mhy ja mty yhteistyöstä. Kokouksessa käytiin myös laajapohjainen keskustelu metsävaliokunnan toiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Nykyiseen toimintamalliin oltiin tyytyväisiä; valiokunta
käsittelee niitä asioita, jotka ovat valiokunnan jäsenille yhteisiä. Tällä mallilla jatketaan valiokunnan
toimintaa. Kolmannessa kokouksessa 15.8. käsiteltiin EU-metsäpolitiikkaa ja maakuntakaava. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen kertoi myös tiedotusvälineille avoimena pidetyssä tilaisuudessa ja
kokouksessa ajankohtaisista energia-, ilmasto- ja metsäasioista. Alustuksen jälkeen esitettiin vakava
huoli ja vetoomus erityisesti LULUCF asiaan vaikuttamisesta kaikin mahdollisin keinoin. Olli Ristaniemi
kertoi maakuntakaavan tilannekatsauksen ja palautteet, myös valiokunta evästi palautteella muutamista tarvittavista korjauksista tai täsmennyksistä, vaikka kokonaisuuden todettiin olevan jo kohtuullinen.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi MTK Keski-Suomen vpj Juhana Jalkanen Laukaasta, varapuheenjohtajana MHY Keski-Suomen pj. Pirjo Luotola Saarijärveltä.
Metsänomistajien maakunnallinen edunvalvonta 2017
Metsänomistajien kansainvälisestä, valtakunnallisesta ja maakunnallisesta edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta vastaa MTK:n metsälinja. Metsänomistajien maakunnallisesta edunvalvonnasta Keski-Suomessa vastaa MTK metsälinjan kenttäpäällikkö Pauli Rintala yhdessä maakunnan metsänhoitoyhdistysten kanssa. Joissain tapauksissa MTK:n edunvalvonta ulottuu jopa yksittäiseen metsänomistajaan
saakka, yleensä metsänhoitoyhdistys vastaa metsänomistajakohtaisesta ja paikallisesta edunvalvonnasta. Metsänhoitoyhdistys tarjoaa metsänomistajille myös kattavat metsänomistajille suunnatut palvelut sekä laaja-alaista neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.
Ohessa muutamia esimerkkejä niistä asioista ja yhteistyötahoista, joissa MTK metsälinja oli vaikuttamassa keskisuomalaisen metsänomistajien edunvalvontaan ja metsänomistajien edustajana vuonna
2017:
- Ministerien ja ministeriöiden sekä Eduskunnan valiokuntien tapaamiset
- Kansanedustajatapaamiset ja kunnanjohtaja kokoukset
- Keski-Suomen maakuntakaavan päivitys ja maakunnan kehittäminen
- Kunnalliset yleis-, asema- ja rantakaavat sekä tuulivoimapuistokaavat
- Keski-Suomen vesienhoitosuunnitelmat ja vesienhoidon toimenpideohjelmat
- Alueellinen metsäohjelma ja luonnonhoidon toteutusohjelma
- Riista-asiat, petokantojen ja hirvieläinkantojen hoito sekä verotus
- Metsien monimuotoisuuden toteutusohjelma (METSO)
- Kestävän metsätalouden rahoituslaki ja sen toteutus (Kemera)
- Puukaupan määrä- ja hintaseuranta sekä puutavaran ja energiapuun mittaus ja sen kehittäminen
- Puumarkkinoiden sidosryhmäyhteistyö ja tukinkatkonnan tietopankit sekä katkonnan seuranta
- Maanvuokrasopimukset, sähkölinjasopimukset ja muut vuokrasopimukset
- Puunkäytön lisääminen ja uudet investoinnit
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Metsänhoitoyhdistysten kehittäminen, yhteistyö ja metsänomistajien järjestäytyminen

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen valiokuntien toiminta
Itä- ja Keski-Suomen osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana kerran, 7.2. Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia maatalousyrittäjien työterveyshuollosta ja työhyvinvoinnista. Kuultiin Melan Välitä viljelijästä- projektista, jossa myönnettyä kriisirahaa kanavoidaan maakuntiin sekä tehtävien ostopalvelusitoumuksien kriteereistä. Toinen osa projektia on varhaisen välittämisen toimintatavan vahvistaminen.. Pohjois-Savossa on Voimaa arkeen hanke, jossa toiminta on vilkasta ja palveluntarve suuri. Kokous tarkasteli alueen työterveyshuollon toimia ja tilakäyntien tilastojen (tilanne 11.1.2017) Työterveyshuoltoon kuulutaan alueella seuraavasti: Keski-Suomi 44,5%, Etelä-Savo 38,5%, Pohjois-Savo
44,4%, Pohjois-Karjala 47,1 %. Työterveyshuollon tilakäyntejä on jonkin verran rästissä joka maakunnassa. Valiokuntaa huoletti työterveyshuollon asema maakuntahallinnon muuttuessa. Keskusteltiin
lomituksesta ja kuultiin tilannekatsauksen lomituksen kehittämisryhmän työstä. Työryhmän tehtävä
on ollut selvittää lomitusjärjestelmien toimeenpanoa ja lomituspalvelujen uudistamistarpeita lomituksen siirtyessä maakuntien tehtäväksi. Työryhmän raportti tulee lausuntokierrokselle huhtikuussa.
Maakunnilla on tuottamis- ja järjestämisvastuu lomituspalveluissa ja rahoitus yleiskatteellisena. Lomituspalvelut ovat laajentumassa ja palvelun piiriin ovat mahdollisesti tulossa EVL:n piiriin kuuluvat kotieläintilat. Lomituspäivän työajan mitoitus on tiukka. Tarvittavaan työajan pidennykseen voi olla muitakin syitä kuin lomittajasta johtuvat syyt jaksoon kuuluvat työt pitää kirjata lakiin myös ja se ottaa
myös huomioon, jos työaikamitoitus on tehty perusteiltaan liian pieneksi. Sijaisavussa sesonginaikaiset kasvinviljelytyöt tulisi sisällyttää lomituspalveluihin. Valiokunnan kantana on, että hallintoa tulisi
yksinkertaistaa. Työryhmän asettamispäätöksessä on lomittajien osa-aikaisuuden vähentäminen. Melan rooli jatkossa keskustelutti, koska LUOVA tulee olemaan valitus- ja oikaisuelin. Valiokunta oli vahvasti sitä mieltä, että oikeus vuosilomaan tulee olla henkilökohtainen. Päätettiin tehdä kannanotto,
kun lomituksen HE tulee lausunnolle.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Kaija Korhonen Pohjois-Savosta ja varapuheenjohtajana Martti
Mäkelä Keski-Suomesta, sihteerinä toimi Maija Kakriainen MTK Pohjois-Karjalasta. Sihteeri vaihtui
Anja Kettuseksi Kakriaisen työtehtävien muututtua kokoaikaiseksi hanketyöksi.

Itä- ja Keski-Suomen elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa, 31.3. Mikkelissä ja 20.11. Suonenjoella. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Riku Kalmari Kivijärveltä ja varapuheenjohtajana Eero Heinonen Kiuruvedeltä. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi uuden valiokunnan toimintatapaa, sillä valiokunta jatkaa maaseutuyrittäjyysvaliokunnan ja verovaliokunnan työtä yhtenä valiokuntana. Toisessa kokouksessa käsiteltiin yksityistielakiluonnosta ja sen merkitystä MTK:n jäsenille Itä- ja KeskiSuomen alueella.
Kuluttajatyövaliokunta kokoontui yhden kerran työryhmänä 20.4. Suonenjoella. Kokouksessa käsiteltiin valiokunnan tapoja toimia yhdistysten kuluttajatyön tukena. Työryhmän puheenjohtajana toimi
Riikka Hänninen Pohjois-Savosta ja sihteerinä Sirpa Lintunen MTK Pohjois-Savosta.

Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta
Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 6.4.2017 ja toinen 30.10.2017. Kokouksessa käytiin yleistä tilannetta maitomarkkinoilla niin Euroopan kuin kansallisellakin tasolla. Tuottajahintataso oli hieman vahvistunut
edellisvuoteen (2016) nähden. Ison hintavaihtelun maissa vaihtelu oli nopeaa, kun se Suomessa oli
hidasta johtuen hintapuskureista ja tasaisen korkeasta tuottajahinnasta verrattaessa muihin maihin.
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Suomessa maidontuottajien määrä laski edelleen ja ennuste oli, että sama kehitys jatkuu. Maitomäärät pysyivät kuitenkin liki nykytasolla. Maitotuotteiden kulutus kasvoi tasaisesti ja oli noin 441 litraa/henkilö.
Viennissä ongelman oli aiheuttanut korkeamman katteen tuotteiden viennin väheneminen ja siirtymä
alhaisemman lisäarvon tuotteisiin. Lisäksi kotimaan markkinaa painoi maitotuotteiden tuonnin suuri
osuus ja erityisesti juustoissa ja jogurteissa. Sekä vientiä että kotimaan markkinaa pitää pystyä kehittämään. Muuta ajankohtaista maatalouspolitiikassa olivat kriisituet, alkuperämerkinnät, koulumaitoohjelma, tukihaku ja maksatukset, valvonnat, maakuntauudistus, lomitusuudistus, eläinsuojelulain
uudistus, ympäristöterveydenhuolto, ympäristölupien ilmoitusmenettely ja CAP 2020 politiikka.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Jarmo Nykänen Pohjois-Savosta ja varapuheenjohtajana Tuomas
Pietiläinen Keski-Suomesta. Valiokunnan sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Vesa Kallio Etelä-Savosta.

Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta
Valiokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa 3.3. Varkaudessa ja 25.10. Kuopiossa. Ensimmäisessä kokouksessa valiokunta keskusteli valiokuntauudistuksesta ja liha-alan verkostojen toiminnasta.
Jukka Markkanen MTK:sta piti esityksen asiasta. Pasi Ingalsuo nautaverkoston vetäjänä ja Otto Makkonen lammasverkostosta esittäytyivät valiokunnalle. Valiokunta esitti, että runko liha-alan verkostoihin tulisi liittojen lihavaliokunnan jäsenistä. Kokous jatkui Savon lihanautakerhon kanssa. Lihavaliokunta esitti kokouksessa nautarekisterin kehittämisryhmään viljelijäedustusta ja nimesi yhdeksi esitettäväksi henkilöksi Anssi Hännisen. Nautarekisteriä tulee myös kehittää edelleen. Valiokunta esitti alkuperämerkintöjä julkisiin hankintoihin. Valiokunnan tiedotteessa otettiin esille tuotannonkannattavuus, jossa valiokunta vetosi lihateollisuuteen tuottajahintojen kohottamisella nopeasti tuotantokustannuksia vastaavalle tasolle.
Toisessa kokouksessa vieraana oli LSO -osuuskunnasta hallituksen puheenjohtaja Matti Murto. Valiokunta nosti esille yhteistyön merkityksen liha-alan toimijoiden kesken ja toimet markkinointiyhteistyössä. Tärkeimpänä keinona kannattavuuden parantamiseen nähtiin toimet, joilla voidaan saada
tuottajahintojen korkeimmiksi. Lihataloilta toivottiin ratkaisukeskeistä toimintaa. Valiokunta keskusteli katovuoden sadonkorjuutilanteesta. Tuloksina on nähtävissä energiaveronpalautuksen korotus ja
luonnonhaittakorvauksen leikkausten pienentäminen. Lisäksi lomitukseen tuli maksujen lievennyksiä
ja viljelijöiden jaksamiseen liittyvä Väliltä Viljelijästä toiminta sai lisärahoitusta. Valiokunta laatii tiedotteen, jossa otettiin kantaa edelleen heikkoon kannattavuuteen ja katovahinkoihin. Kannattavuusasia oli esille 1.11 pidetystä liha-alan tilaisuudessa Helsingissä, jossa oli myös valiokunnan edustus paikalla.
Valiokunnan puheenjohtajan toimi Ahti-Pekka Vornanen Vieremältä ja varapuheenjohtajana Juhana
Jalkanen Laukaasta.

Itä- ja Keski-Suomen ympäristö- ja maankäyttövaliokunta
Ympäristö- ja maankäyttövaliokunta kokoontui yhden kerran 22.3. Varkaudessa. Kokouksessa käsiteltiin valiokunnan järjestäytymisen lisäksi maankäyttöasioiden ajankohtaisia kuulumisia MRL:n uudistuksesta ja erityisesti yksityistielain kokonaisuudistusta. Valiokunta antoi evästyksiä Takalammilla parhaillaan valmisteilla olleesta MTK:n lausunnosta yksityistielaista.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Kari Pennanen ja sihteerinä Simo Takalammi MTK:n Metsälinjan
kenttäpäällikkö.
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Itä- ja Keski-Suomen peltokasvivaliokunta
Itä- ja Keski-Suomen yhteinen peltokasvivaliokunta kokoontui yhden kerran kertomusvuoden aikana.
Valiokunnan kokous järjestettiin 1.12.2017 Savon Siemen Oy:n tiloissa Iisalmessa. Kokouksessa päätettiin, että vuonna 2018 pidetään kaksi kokousta, missä painopisteinä ovat vilja- ja karjatilojen yhteistyön lisääminen sekä viennin edistäminen. Kokouksessa käytiin Viljatoripalvelun ja maailmanmarkkina tilanteesta Max Schulmanin pohjustuksen johdolla. Kokouksessa todettiin, että hintasignaalit tulevat Suomeen maailmalta ja edellisvuosien hyvien satomäärien ollessa hyviä, on varastoja vielä jäljellä ja tilanne vakaa, vaikka se näkyykin hintojen alhaisena tasona. Euroopassa vienti on ollut hidasta,
mutta sisämarkkinoilla kauppa lisääntyy. Venäjällä hyvä ohra- ja vehnäsato näkyy markkinoilla dominoivassa asemassa. Keski-Euroopassa syyskylvöt kärsivät sateista, joten on oletettavaa, että kevätvehnän siemenistä tulee kysyntää.
Kertomusvuoden kokouksessakin käsitellystä Viljatoripalvelusta on tavoitteena saada koko Suomen
kattava toimija. Viljatorin on tarkoituksena tuoda hintataso ja kaupanteko paremmin viljelijöille saataville.
Yrjö Ehrnrooth esitteli hanketta, missä pääteemana on byrokratian purku, laatukäsikirjan teko jokaiselle tilalle ja Vipupalvelun käyttöönotto laajemmin, myös viranomaisille.
Valiokunnan kokouksessa käsiteltiin myös Itä-Suomen katastrofaalista siemenhuoltotilannetta. Varastoja joudutaan purkamaan ja viljelijöille tehdään kysely lisääntyneestä siementarpeesta, jotta saadaan
tarkempaa tietoa koko tilanteesta.
Kokouksen ja valiokunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Yrjö Ehrnrooth Etelä-Savosta ja
sihteerinä Amanda Vesiaho MTK Keski-Suomesta.

Itä- ja Keski-Suomen luomuvaliokunta
Luomuvaliokunta kokoontui kaksi kertaa 31.3 Varkaudessa ja 9. - 10.11. Kuopiossa Luomumessuilla.
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisten asioiden lisäksi MTK:n valiokuntauudistusta sekä luomuverkoston perustamista. Lisäksi otettiin kantaa ja kirjelmöitiin ajankohtaista asioista ministerille, MAVI:lle,
Eviralle ja MTK:lle. Kannanottojen keskeiset asiat olivat huonon kasvukauden aiheuttamien ongelmien
ratkaisut, byrokratian purkaminen, lähi- ja luomuruuan käyttö julkisissa ruokapalveluissa. Huono kasvukausi johtui liiallisesta märkyydestä, joka heikensi kasvustoja aiheuttaen määrällisiä ja laadullisia
satotappioita. Paikka paikoin osa sadosta jäi korjaamatta. Valiokunta teki esityksiä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle luomutilojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. MTK:lle kirjelmöitiin päätoimisen luomuasiantuntijan saaminen MTK:n maatalouslinjalle, viljelytapavaliokunnan perustaminen
turvaamaan viljelijöiden oikeusturvaa sekä eri tukien yhteisten sanktiointien purkamista koskemaan
ainoastaan tukea, jota virhe koskee.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Timo Lindsberg Pohjois-Savosta, varapuheenjohtajana Tuomo
Tikka Pohjois-Savosta ja sihteerinä Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala. Kokouksiin osallistui luomuasiantuntija Jukka Markkanen MTK:sta.
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Itä- ja Keski-Suomen kuluttajavaliokunta
Kuluttajatyövaliokunta kokoontui kertomusvuonna yhden kerran 20.4.2017 Vanhamäellä Suonenjoella. Kokous käytiin
työryhmäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin MTK:n kuluttajatyömateriaalia,
sekä kehittämisehdotuksia kuluttajatyömateriaalista keskusliitolle. Todettiin, että
kuluttajatyöhön suunnattu materiaali kaipaa päivitystä, ja se pitäisi luokitella järjestönsisäisiin ja kuluttajatyössä käytettyihin materiaaleihin. Kokouksessa käytiin
myös läpi kuluttajatyötapahtumia liittojen alueella vuonna 2017. Työryhmäkokouksessa nousi esille,
että kuluttajatyötä tehdään nyt huomattavasti helpommassa asenneilmastossa kuin 20 vuotta sitten
kuluttajatyön alkuaikoina.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Riikka Hänninen MTK Pohjois-Savosta.

C-alueen yhteistyö vuonna 2017
Vuonna 2017 pohjoisen tukialueen eli C-alueen kokouksia pidettiin kaksi. Toimielimen puheenjohtajaksi valittiin Juha Paajanen Etelä-Savosta ja varapuheenjohtajaksi valittiin Atsoa Ala-Kopsala KeskiPohjanmaalta. Juha Paajanen jätti MTK Etelä-Savon puheenjohtajan tehtävät ja samalla tämän elimen
puheenjohtajuuden kauden aikana. Sihteerin tehtäviä hoiti MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja
Kettunen. Kokouksiin on kutsuttu MHY ja MTK -liittojen valtuuskunnan jäsenet sekä ja alueen edustajat MTK johtokunnassa.
C-alueen kokous pidettiin 3.4.2017 Rajalan Riihessä Pihtiputaan Elämäjärvellä Keski-Suomessa. Kokouksen aluksi keskusteltiin kokoontumisten tavoitteista ja tarpeellisuudesta. Käydyssä keskustelussa
nousi esiin, että yhteisen valmistelun ja valtuuskunnan kokouksen tuloksen välillä on ollut eroa. Calue on laaja, ja yhteisymmärrystä ei välttämättä saada yrityksestä huolimatta aikaiseksi. Toisaalta todettiin, ettei valtuuskunnan kokoussalissa saataisi senkään vertaa asioita eteenpäin, jos ei ole yhteistä
keskustelua ja valmistelua. Tulee olemaan asioita, joissa tullaan saamaan yhteinen linja, ja myös päätöksiin sitoutumiseen uskotaan edelleen. Todettiin että valtuuskunnalle tehtävät esitykset ja niiden
seuranta on tärkeää tehdä. Valtuuskunnan kokouksessa tulee tehdä hyviä ehdotuksia ja niitä tulee
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myös kannattaa. Todettiin valtuuskunnan puheenjohtajan tehtäviä olevan valtuuskunnan päätöksien
kirjaustavasta huolehtiminen ja niiden toimeenpanon seuranta MTK johtokunnassa. Kokouksessa keskusteltiin MTK johtokunnan kokoonpanosta ja kotieläinyrittäjien edustuksessa siellä sekä kokouspalkkioista. Kevätvaltuuskunnan kokousasioissa käsiteltiin valtuuskunnan puheenjohtajavalinnoista. Alueelta Tommi Lunttila ja Matti Heikkilä olivat käytettävissä jatkokaudelle. Keskusteltiin lyhyesti aloitteista MTK-Punkaharjulta maaseudun ja haja-asutusalueiden yritysten kiinteistöverotuksen muuttamiseksi ja kohtuullistamiseksi ja MTK-Pohjois-Savon ja MTK-Pohjois-Suomen aloite tuettomien peltojen osalta ja Keski-Pohjanmaalta aloite maa ja metsätalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron
alentamisesta. Peltojen tukikelpoisuus, C-Liittojen linjaus oli, ettei ratkaisu voi olla tukien leikkaus/kohdentaminen c-alueen sisältä. Esitettiin raivioiden tukikelpoisuusesityksen muuttamista siten,
että tavoite olisi seuraavaan ohjelmakauden osana. Kuultiin kokouksessa lomituspalvelulaki- luonnoksesta, metsäkatsaus ja puumarkkina-asioita mm kuutio.fi.
Toinen kokous pidettiin 6.11.2017 Rajalan Riihessä Pihtiputaalla. Kokousvieraana oli edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, joka esitteli järjestöremontin sisältöä, taustaa, tavoitteita ja toteutustapaa. Yhteinen mielipide oli, että MTK:n johtokunnan syysvaltuuskunnan kokoukselle tehtävään esitykseen oli
kokousväellä myönteinen suhtautuminen. Valtuuskunnalle tehtävän esityksen sisältö on linjaava: Jatketaan jäsenmaksujärjestelmän uudistusta järjestöremontin viitoittamana sekä otetaan huomioon
toimintasuunnitelmassa esitetyt toimintamallien ja jäsenpalveluiden kehitystyö. Pyykkönen painotti,
että järjestöremonttia tehdään toiminta edellä. Leader-mallia pidettiin toimivana ja etenkin yleishyödylliseen toimintaan painottuvana mahdollisena kehitystienä. Toivottiin toiminta-malleja ja apuvälineitä hakuprosessiin hyväksi saada levitettyä. Edunvalvontaan tarvittavan rahoituksen määrä kiinnosti, sekä mitä tarkoittaa perusedunvalvonnan taso. Tällä hetkellä jäsenmakuja MTY:ltä saadaan 7,5
milj. €. Siitä jää yhdistyksiin 1,5 milj. €, Liittojen osuus 5,8 milj. €, josta lähtee eteenpäin 2,3, milj.€.
todettiin, että alueelliset erot yhdistysten ja liittojen nykyisessä edunvalvonnassa ovat suuret. Maakunnallista toimintaa pidetään tärkeänä, siitä tulee pitää kiinni.
Keskusteltiin MTK Pohjois-Suomen valtuuskuntaesityksestä ja sovittiin, että liitot tekevät siihen osallistumispäätöksensä itsenäisesti. Syysvaltuuskunnan asialistan osalta keskusteltiin MTK -liittojen, metsänhoitoyhdistysten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen noston tuomasta signaalista jäsenkuntaan.
Päätettiin, että esitys kannustepaketin jatkamisesta tehdään valtuuskunnan kokouksessa ja sitä kannatetaan.
Nimettiin Atso Ala-Kopsala puheenjohtajaedustajaehdokkaaksi taloustyöryhmään. Keskusteltiin, että
satokausi on tuonut taloudellisia menetyksiä suurelle joukolle viljelijöitä. Tilakohtaiset erot ovat isot.
Keskustelussa nousi Pohjoisen tuen maksuvaltuuden käyttäminen satovahinkojen korvaamiseen ja
muiden kansallisten tukien mahdollisuudet.

MTK Keski-Suomi lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita 2017
07.03.2017
13.03.2017
21.03.2017
29.03.2017
03.04.2017
28.04.2017
29.06.2017
02.10.2017

MTK Keski-Suomen lausunto Jyväskylän jätehuoltomääräyksistä
Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunnan tiedote: Lihatilojen talous edelleen pohjalukemissa.
MTK Keski-Suomen lausunto yksityistielaista
Itä- ja Keski-Suomen MTK liittojen lihavaliokunnan esitys MTK:n nautaverkostolle: Tuottajahintojen korottamiseen vaikuttavat toimet heti käyttöön.
Itä- ja Keski-Suomen luomuvaliokunnan tiedote byrokratian purkamisesta sekä lähi- ja
luomuruoan lisäämisestä julkisissa ruokapalveluissa.
MTK Keski-Suomen lausunto maakuntakaavan tarkistuksen ehdotusluonnoksesta
Itä- ja Keski-Suomen alueen lausunto lomituspalveluiden uudistukseksi (laatija MTK K-S)
MTK Keski-Suomen toinen lausunto maakuntakaavan tarkistuksen ehdotusluonnoksesta
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02.10.2017
18.10.2017
18.10.2017
27.10.2017
10.11.2017
21.11.2017

01.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
19.12.2017

MTK Metsälinjan lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen ehdotusluonnoksesta
Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen kirjelmä ministeri Lepälle sadonkorjuutilanteesta ja
siitä johtuvista toimenpide-esityksistä.
Itä- ja Keski-Suomen luomuvaliokunnan kirjelmä ministeri Lepälle sadonkorjuutilanteesta ja siitä johtuvista toimenpide-esityksistä erityisesti luomutilojen osalta.
Itä- ja Keski-Suomen MTK liittojen lihavaliokunnan tiedote: Kauppa ratkaisee lihantuotannon säilymisen Suomessa.
MTK Keski-Suomen lausunto Toivakan rakennusjärjestelyluonnoksesta
Itä- ja Keski-Suomen luomuvaliokunnan esitykset MTK:n johtokunnalle liittyen järjestön
valiokunta-uudistukseen, luomutuotannon byrokratiaan sekä huonoista sadonkorjuuolosuhteista aiheutuneisiin ongelmiin.
Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunnan tiedote liittyen HK Scanin tuontilihan käyttöön:
Kotimainen liha ensisijalle julkisiin hankintoihin.
MTK-Keski-Suomi ry:n syyskokouksen kannanotto lomitusresursseista
MTK Keski-Suomen ja Keski-Suomen MTK -yhdistysten aloite taloustyöryhmälle
Itä- ja Keski-Suomen peltokasvivaliokunnan kirjelmä Huoltovarmuuskeskukselle ja maaja metsä-talousministeriölle kylvösiementilanteesta.

MTK Keski-Suomen aloite MTK:lle ja taloustyöryhmälle (tiivistelmä)
MTK Keski-Suomen johtokunta on huolissaan MTK -yhdistysten ja -liittojen voimistuvasta eriarvoistumiskehityksestä sekä taloudellisen tilanteen kiristymisestä. Samalla kun ääripäiden taloudelliset erot
kasvavat, laskevat entisestään myös toimintamahdollisuudet heikoimpien yhdistysten tappioksi. Liittojen toiminnan tarkoitus on kiinteästi sidottu yhdistyksiin, joten järjestökentän toiminta edellyttää
paikallisen tason toiminnan turvaamista.
Keski-Suomessa toimittu proaktiivisesti MTK-yhdistysten ja liiton osalta. Yhdistykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä ja yhdistysrakenne on kehittynyt. Yhdistyskenttä on tehnyt työtä oman olemassaolonsa turvaamiseksi; Maksamattomia jäseniä on poistettu rekisteristä ja jäsenetujen piiristä sekä parannettu jäsenmaksun kokonaismäärää. Vaikka yhdistysten jäsenmäärä on vähentynyt, on samanaikaisesti jäsenmaksutuotto parantunut. Keskiarvoinen jäsenmaksutuotto/jäsen Keski-Suomessa oli
vuonna 11,75 €/jäsen ja vuonna 2016 11,87 €/jäsen. Paras jäsentä kohti jäävä jäsenmaksutuotto on
ollut + 21,45/jäsen ja yhdellä yhdistyksellä tuotto oli negatiivinen, -1,61/jäsen (tämäkin yhdistys paransi tulostaan edellisvuodesta liki kolme euroa/jäsen). Yhdistysten tilipäätöstietojen mukaan MTKyhdistysten tulos on negatiivinen. Vuonna 2015 tulosten vaihteluväli oli - 10 200 - +1 200 ja vuoden
2016 osalta -18 900 - +5 200. Yhteenlaskettuna yhdistysten tase on heikentynyt kahdessa vuodessa
liki. 50 000 euroa
MTK Keski-Suomi on huolehtinut taloudesta ja toimintaedellytyksistä: Yhdistyksien jäsenmaksuja liitolle on korotettu pitkäjänteisesti, toimitilojen käyttöä on tehostettu, varallisuuden tuottoa on tavoiteltu ja kustannuksia karsittu, yhteistoimintaa lisätty, maaseuturahaston hanketoiminta on parantanut toimintaedellytyksiä jne.
• Taloustyöryhmän huomion kiinnittäminen jäsenmaksujen maksamattomaksi jäävän osuuden vastuunkantamiseen.
• Esitys taloustyöryhmän kannustepaketin tapainen apu kriisiytyneisiin yhdistyksiin.
• Toiminnan rahoitusvaatimus ja yhdistysten maksukyky eivät kohtaa.
• Oltiin huolissaan edunvalvonnan tasosta ja alueiden eroista, kun taloudelliset voimavarat määräävät liikaa toiminnan tasoa.
• Toimenpiteitä tarpeiden ja talouden välisen kuilun kaventamiseen
• Taseen käyttäminen toimintaan ei ole pitkäjänteistä järjestötyötä
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11.12.2017 MTK Keski-Suomi, MTK -yhdistykset

Kesän ehkä kaunein ilta juhlisti MTK Keski-Suomen 100 -vuotta tapahtumaa

MTK Keski-Suomen Toivo-tiedonvälityshankkeen toiminta 2017
Toivo-tiedonvälityshankkeen toiminta-aika on 1.2.2016-31.12.2018. Tavoitteena on tuottaa ja välittää
ajantasaista tietoa maaseutuyritysten jatkuvuuden turvaamiseksi, osaamisen ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä yritystoiminnan kehittymisen tueksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös kuluttajaasiakkaat, kuntapäättäjät ja muut keskeiset sidosryhmät. Hankkeen tiedonvälitystyöllä halutaan viestiä keskisuomalaisen ruoantuotannon merkityksestä paikallis- ja aluetaloudessa sekä ruokamarkkinoista yleisemmin alueen kansalaisille.
Käytännön toimenpiteinä vuonna 2017 olivat viljelijöiden infotilaisuudet, Keski-Suomen maatalouden
tilasto- ja kehitysnäkymät tiedon kokoaminen ja analysointi sekä lukuisat kampanja- ja esittelytilaisuudet, mediaa palvelevien tiedotteiden tekeminen ja niihin liittyvät haastattelut ja tausta-aineiston tuottaminen. Sähköisiä viestintäkanavia käytettiin monipuolisesti hyväksi niin maatilayrittäjille, medialle
kuin kuluttajillekin suuntautuvaan viestintään.
Maatilayrittäjille järjestettiin Toivo-tiedonvälityshankkeen kautta infotilaisuuksia eri puolilla KeskiSuomea seuraavasti:
- 6 kpl, maatilojen sukupolvenvaihdos-, investointi- ja yhteistyön edistäminen, 103 osallistujaa
- 7 kpl, maatilatalouden verotus, 148 osallistujaa
- 13 kpl, maatalouden tukijärjestelmä
(EHK 2, ympäristösopimukset 3, päätukihaku 8), 368 osallistujaa
Maatilojen investointi- ja yhteistyötilaisuudet järjestettiin yhteistyössä Jyväskylä ammattikorkeakoulun Meka-hankkeen kanssa. Maatalouden tulotukiin liittyviä infotilaisuuksia suunniteltiin ja järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja maataloushallinnon YTA-viranomaisten
kanssa.
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Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin ja tulotukiin liittyvää tietoa jäsenneltiin ja koottiin aiempaa laajemmin hankkeen nettisivuille. Tarkemmin kohdennettua viestintää, esimerkiksi infotilaisuuksien markkinoinnissa tehtiin luonnollisesti edelleen sähköpostin avulla. Sähköisen viestinnän työkaluja pyrittiin
muutenkin ottamaan käyttöön entistä monipuolisemmin.
Kertomusvuoden aikana netin kautta jaettavat videot otettiin mukaan hankkeen viestintään. Yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Toivo-hanke tuotti laajempaa seuraajajoukkoa varten
videotallenteet maatilan sukupolvenvaihdos -infotilaisuudesta ja omana tuotantona lyhyet esittelyvideot Viitasaarella järjestetystä maatilan avoimien ovien päivästä, maissinviljelystä Hankasalmella sekä
Välitä viljelijästä -toiminnasta Keski-Suomessa. Sosiaalisen median viestintää tehostettiin, lähinnä
hankkeen Facebook-päivitysten kautta.
Ajasta ja paikasta riippumaton sähköisen median seuraamismahdollisuus toi myös tiedonvälityshankkeen näkökulmasta uutta virtaa viestintään. Pitkät etäisyydet ja aikapula saattavat rajoittaa maatilayrittäjien osallistumista perinteisiin luentosalissa järjestettäviin infotilaisuuksiin. Nettitallenteiden
käytöstä saatiinkin positiivista palautetta ja esimerkiksi Välitä Viljelijästä -palvelu tavoitti hankkeen
tuottaman videon kautta uusia apua tarvitsevia asiakkaita. Hankkeen seurantaryhmä myös linjasi loppuvuonna, että hankkeen tavoitteissa alun perin ollutta läsnäolotilaisuuksien määrää ei kannata yrittää tavoitella väkisin, mikäli tiedonvälitystä voi paikata mm. webinaarityyppisillä ratkaisuilla.
Vuoden 2017 alkupuolella hankkeessa tehtiin Keski-Suomen maatalous -tilastotutkimus, johon koottiin kuntakohtaista aikasarjatilastoa ja siihen liittyvä analyysi maakunnan maatalouden tuotanto- ja
yritysrakenteesta. Samaan tutkimuskokonaisuuteen liittyen hankittiin Suomen Gallup Elintarviketieto
Oy:ltä Keski-Suomen maatalouden kehitysnäkymät 2022 -tutkimus. Tilastoselvityksen ja kehitysnäkymät -kyselyn valmistelun teki Pertti Ruuska. Näiden tutkimusten tavoitteena oli tuottaa ajantasaista
tietoa Keski-Suomen maataloustuotannon tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä alan parissa toimivien yrittäjien, elinkeinon kehittäjien, poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien taustatiedoksi ja
päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on ollut myös vahvistaa eri tahojen suhdetta oman alueen ruokatuotantoon ja maatilayritystoimintaan.
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Tutkimusten loppuraportit julkistettiin
16.5.2017. Tuloksia käsiteltiin useissa sekä sähköisen että printtimedian jutuissa. Vuoden
2017 aikana raporttien tuloksia käytiin esittelemässä yhteensä 24 eri tilaisuudessa. Kohderyhmänä oli maatilayrittäjien lisäksi mm. kuntapäättäjät, maatalous- ja ruoka-alan opiskelijat,
muut keskeiset sidosryhmät sekä kampanjatapahtumien yhteydessä laajemmin suomalaiset
kuluttajat.
Toivo-tiedonvälistyshanke oli touko-elokuun aikana järjestämässä yhteensä 13 maatilojen
avoimien ovien kampanjatapahtumaa. KeskiSuomen ruoantuotantoa ja ruoan alkuperäasiaa
esiteltiin myös 8.5. Jämsän Vitikkalan koulun
oppilaiden vieraillessa Kähön tilalla. Hanke oli
mukana myös Kasvun voimaa -katutapahtumassa Jyväskylässä 19.5., Keski-Suomen maaseutugaalassa 8.9. sekä Viitasaaren lähitorilla
6.10.
Vuonna 2017 oli kaikkiaan 19 yleistä kampanjatilaisuutta, joissa esiteltiin hankkeen tuottamaa
tietoa. Kampanjatapahtumissa esiteltiin keskisuomalaista ja suomalaista ruoantuotantoa,
tuotantotapaa sekä ruoan alkuperätunnistusta.
Tapahtumissa toteutettu alkuperämerkkien
tunnettavuuskysely osoitti, että ruoan raaka-aineiden alkuperämaan varmimmin osoittavat
merkit tunnistetaan vielä kovin vaihtelevasti.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi huhtikuun loppuun saakka Hannu Vuoriniemi ja toukokuun alusta
alkaen Pertti Ruuska. Järjestöagrologi Amanda Vesiaho toimi vuoden aikana osa-aikaisesti hankkeen
asiantuntija- ja avustavissa tehtävissä. Lisäksi kesällä 2017 hankkeen avustavissa tehtävissä mm. maatilojen avoimet ovet -tapahtumien valmistelussa toimi agrologiopiskelija Leena Matilainen.
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Edustajat valiokunnissa 2017
Maaseutunuorten valiokunta MTK Keski-Suomi
Ahonen Sanna
Uurainen
Kananen Riikka
Pihtipudas
Pasanen Antti
Muurame
Veitonmäki Mikko
Jämsä
Pietiläinen Tuomas, jk. ed. Hankasalmi

Eteläaho Oskari
Laahanen Maija
Laulajainen Henna, pj
Suur-Uski Ilkka, vpj
Vesiaho Amanda, sihteeri

Keurusseutu
Viitasaari
Laukaa
Jyväskylä

Metsävaliokunnan edustajat MTK Keski-Suomi
Lahti Tero
Karstula
Jalkanen Juhana
Laukaa

Hienola Paavo
Anja Kettunen

Jämsä
MTK Keski-Suomi

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen yhteiset valiokunnat 2017
Peltokasvivaliokunta

Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyysvaliokunta

Hankamäki Kalle
Lunttila Tommi
Pakkanen Jarkko

Jämsän seutu
Äänekoski
Jyväskylä

Maitovaliokunta
Ahonen Tomi
Pietiläinen Tuomas

Uurainen
Hankasalmi

Kauppinen Piia
Tuukkanen Antti

Konnevesi
Kyyjärvi

Vuoriniemi Hannu

Kerurusseutu

Erikoiskasvivaliokunta
Matomäki Tommi
Hienola Paavo

Keuruu
Jämsä

Osaaminen ja hyvinviontivaliokunta
Pusa Paula
Keuruu
Mäkelä Martti
Pihtipudas

Luomuvaliokunta
Muhonen Markus
Hatakka Markku

Karstula
Hankasalmi

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Hautsalo Ari
Viitasaari
Ilmonen Kari
Korpilahti, Jkl

Lihavaliokunta
Jalkanen Juhana
Jaatinen Lauri

Lievestuore
Toivakka

Jäsenpalveluvaliokunta

Kuluttajatyövaliokunta
Huhtala Marianne

Laukaa

Rantanen Jani

Joutsa

Keski-Suomen edustajat MTK:ssa ja sen valiokunnissa 2017
Peltokasvivaliokunta
Hankamäki Kalle

Osaaminen ja hyvinvointi valiokunta
Pusa Paula
Keuruu

Jämsä

Jäsenpalveluvaliokunta
Kettunen Anja

MTK Keski-Suomi

Valtuuskunta
Lahti Tero
Lunttila Tommi
Mäkelä Martti

Valtuuskunnan varajäsenet
Karstula
Äänekoski
Pihtipudas

Jalkanen Juhana
Ahonen Tomi
Savolainen Jyrki
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Lievestuore
Uurainen
Laukaa
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50,00-99,99 ha

100,00-150,00 ha

yli 150 ha

mets ätilat

jäs entilat yhteens ä

perheenjäs enet

muut henkilöjäs enet

42
19
17
46
14
21
40
26
8
39
33
22
46
9
0
15
25
15
48
12
17
30
50

34
12
16
40
8
22
26
13
7
26
31
9
49
4
0
7
9
23
51
7
10
26
18

20
10
12
30
12
14
23
11
5
7
25
10
34
2
0
3
6
21
27
4
7
20
7

11
2
3
10
2
5
8
1
0
1
2
2
8
0
0
1
1
11
3
1
5
3
3

1
4
0
6
1
0
2
0
1
0
3
2
2
1
0
0
1
5
2
2
1
4
2

32
24
26
79
12
13
69
1
7
62
75
34
69
10
0
22
21
38
46
16
20
33
52

158
77
87
279
57
87
200
55
31
188
204
86
232
33
0
61
73
128
207
50
67
136
173

243
94
95
370
124
142
317
53
63
230
272
132
273
69
0
87
97
224
252
51
127
193
348

10
2
25
6
1
4
6
2
6
11
6
5
9
4
0
3
5
16
17
0
7
6
19

433 594 448 310

83

40

761

2669

3856

170

411
173
207
655
182
233
523
110
100
429
482
223
514
106
0
151
175
368
476
101
201
335
540
38
6695

Muutos 2016/2017

25,00-49,99 ha

18
6
13
68
8
12
32
3
3
53
35
7
24
7
0
13
10
15
30
8
7
20
41

kaikki jäs enet yht. 2017

10,00-24,99 ha

P aikallis yhdis tys
Hankas almi
J outs a
J yväs kylä
J äms än s eutu
K annonkos ki
K ars tula
K eurus s eutu
K innula
K ivijärvi
K onneves i
K orpilahti-Muurame
K yyjärvi
L aukaa *
L eivonmäki
L ieves tuore *
L uhanka
P etäjäves i
P ihtipudas
S aarijärvi
T oivakka
Uurainen
Viitas aari
Äänekos ki
T ilattomat (lh, yhteis öjäs .)
Y hteens ä 21 yhdis tys tä

0,01-9,99 ha

MTK Keski-Suomen jäsenet 31.12.2017

-3
-16
-4
-17
-22
1
-62
-4
-3
-7
-38
-4
106
-1
0
-3
-6
-10
-103
0
-8
-15
-39
0

-258

MTK Keski-Suomen jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät 2017
* MTK Laukaa ja MTK Lievestuore yhdistyivät v. 2017

Yhteisöjäsenet
Osuuskunta Maitosuomi, Alueosuuskunta Itämaito, Osuuskunta Pohjolan maito, Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta Maitomaa, Osuuskunta Lihakunta, Metsäliitto Osuuskunta, Itikka Osuuskunta,
Osuuskauppa Keskimaa, Keski-Suomen Osuuspankki ja LähiTapiola.
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MTK Keski-Suomen tilinpäätös 2017
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

2017

2016

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot
Hankerahoitus
Tuotot yhteensä

61 034,87
107 898,82
168 933,69

43 346,38
57 454,59
100 800,97

Kulut
Varsinaisen toiminnan kulut
Hanketoiminnan kulut
Kulut yhteensä

-594 834,77
0,00
-594 834,77

-469 564,43
-1 000,00
-470 564,43

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-425 901,08

-369 763,46

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot
Muut varainhankinnan tuotot
Varainhankinta yhteensä

339 757,74
52 135,00
391 892,74

339 850,62
0,00
339 850,62

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

37 819,74
-11 180,70
26 639,04

31 336,02
-7 971,70
23 364,32

Satunnaiset kulut

-1 053,91

Muut avustukset

22 180,00

1 150,00

Tilikauden tulos

13 756,79

-5 398,52

TASE 31.12.

2017

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Rahastopääoma
Ed. tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

2016

5 084,83
504 565,21

4 160,61
612 084,47

121 139,09
8 477,80

67 267,83
23 698,71

639 266,93

707 211,62

450
34
13
498

285,08
872,10
756,79
913,97

453 339,61
40 270,62
-5 398,52
488 211,71

97 564,78
42 788,18
140 352,96

120 066,45
98 933,46
218 999,91

639 266,93

707 211,62
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Tilintarkastajien lausunto

-

-

-
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Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiö Toimintakertomus 2017
Hallinto
Maataloustuottajain Säätiön hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Säätiön hallitukseen
kuuluivat mv Reijo Pelto-Arvo (pj) Jämsästä (varalla Rauno Hyvönen Laukaasta), mv Kalle Hankamäki
(varapj) Jämsästä (varalla Minna Häkkinen Muuramesta), mv Ari Hautsalo Viitasaarelta (varalla Jarkko
Pakkanen Jyväskylästä) ja Juhana Jalkanen Laukaasta (varalla Tomi Ahonen Uuraisilta). Säätiön sihteerinä ja asiamiehenä toimi 31.3.2017 saakka Hannu Vuoriniemi ja 1.4.2017 alkaen Minna Kepponen.
Säätiön omaisuus
Säätiö omistaa metsää 157 ha Sumiaisissa ja Petäjävedellä. Metsät ovat hyvässä kasvukunnossa ja
vuosikasvu on vuonna 2016 päivitetyn metsäsuunnitelman mukaan 1 134 m3. Kertomusvuonna toteutettiin yksi päätehakkuu Sumiaisissa. Puukaupasta kertyi verotettavaa puunmyyntituloa 25.929,00 euroa.
Osa sijoitustoiminnan tuotoista kertyy korkoina talletuksista MTK ry:n liittotilille. Talletus on toteutettu MTK Keski-Suomi ry:n kautta tälle luovutettuna pitkäaikaisena lainana, jonka pääoma vuoden
2017 lopussa oli 33.790,90 e sisältäen kertomusvuonna kertyneen koron 254,08 €.
Säätiö on vuokrannut omistamansa toimistotilan MTK ry:lle. Vuokratuloja kertyi 9.186,96 € v. 2017.
Metsä Board Oyj:n osakkeita on 4 311 kpl. Metsäliitto osuuskunnan osuuspääoma on 67.495 €.
Säätiön myöntämät avustukset
Säätiö myönsi vuoden aikana avustusta hakemusten perusteella seuraavasti:
-

Tapahtumiin ja toimintaan perustuvat toiminta-avustukset: MTK Keurusseutu 500 €, MTK Joutsa
500 € ja MTK Äänekoski 500 €.
Jyvässeudun 4H-yhdistykselle Ruokakoulu-leirin toteuttamiseen 195 €.
MTK K-S maaseutunuorten toimintaan 2.500 €.
MTK K-S:n järjestölliseen toimintaan, koulutustoimintaan sekä juhlavuoden historia- ja toteuttamisprojekteihin yhteensä 17.500 €.

Säätiön maksamat palkkiot
Hallitukselle on maksettu palkkioita yhteensä 560e ja matkakuluja 458,45e. Säätiön asiamiehen tehtävien hoidosta on maksettu työpalvelukorvausta (metsätilakäynnit, metsänhoitoon liittyvät neuvottelut, sijoitussuunnittelu, kokousvalmistelut sekä hallintotyöt). Vuosi 2017 oli mm. osake- ja puukauppojen suunnittelun vuoksi erityisen työllistävä ja hallinnollista työtä oli paljon. Työpalvelukorvausta MTK
Keski-Suomelle maksettiin 4.000 euroa.
Lähipiiritoiminta
MTK Keski-Suomi ry:lle säätiön perustajana on myönnetty em. toiminta-avustusta säätiön säädekirjan
mukaiseen toimintaan. Lisäksi MTK Keski-Suomelle on annettu em. pitkäaikainen laina, jonka tarkoitus on tuottaa sijoitustoiminnan korkotuottoa säätiölle. Säätiön asiamiehenä on toiminut MTK KeskiSuomi ry:n toimihenkilö, jonka työstä säätiölle on maksettu työpalvelukorvausta. Muuta lähipiiritoimintaa ei ole tilivuoden aikana ollut.
Tilikauden tulos
Säätiön tilinpäätös osoittaa tilikaudelta ylijäämää 356,80 euroa. Yleinen taloudellinen tilanne aiheuttaa edelleen haasteita tulevalle tilikaudelle. Korot olivat edelleen erittäin alhaisella tasolla.
Säätiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin MTK Keski-Suomen syyskokouksessa 11.12.2017 Tilintarkastus Riuttanen Oy ja KHT Jukka Sorjonen sekä varatilintarkastajiksi SYS Audit Oy ja KHT Anssi Tikkanen.
Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiö sr hallitus
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Maatalouden rakenne Keski-Suomessa
Keski-Suomen maakunnassa oli 2 813 maatilaa vuonna 2017. Vuodesta 2016 on tilojen lukumäärä vähentynyt yhteensä 32 tilalla. Kotieläintuotantoa harjoittavia maatiloja oli yhteensä 900 tilaa, niistä
suurin ryhmä oli maidontuotantotilat, joita oli 423 tilaa. Määrä on vähentynyt 31 kpl edellisvuoden
454 tilasta. Sikatilojen määrä on vähentynyt edellisvuodesta 4 tilalla. Viljatilojen määrä pienentyi 16
tilalla, mutta muiden kasvintuotantotilojen määrä hieman lisääntyi edellisvuodesta, pois lukien kasvihuonetilat, joiden määrä väheni 2 tilalla.

Keski-Suomi-ELY
Lypsykarja
Muu nauta
Sika
Kananmuna
Muu siipikarja
Muu kotieläin
Vilja
Erikoiskasvi
Muu kasvinv.
Kasvihuonet.
Muu tuotanto

2 813 tilaa
423
281

19
6
171
881
29
972
3
28

0
200
400
600
800
Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain vuonna 2017 (MMM)

1 000

1 200

Maatilojen rahavirrat Keski-Suomessa 2016
Kantar TNS Agro Oy:n maatilojen rahavirtatilasto vuodelta 2016, jolloin Keski-Suomen maatilojen
bruttotulot olivat yhteensä noin 279 miljoonaa euroa, nousten vuodesta 2015 noin 19 miljoonalla eurolla. Maatalouden myyntitulot olivat vuonna 2016 Keski-Suomessa yhteensä 65 miljoonaa euroa, ollen 23% maatilojen bruttotuloista. Vuonna 2016 maatalouden tulotukia maksettiin yhteensä 75 miljoonaa euroa. Maatalouden muusta yrittäjätoiminnasta ja sivuansiosta saadut tulot olivat vuoden
2015 tasoa 7 miljoonaa euroa korkeammat, yhteensä noin 88 miljoonaa euroa. Viljelijöiden metsätulot nousivat 2 miljoonaa euroa edellisvuodesta, metsätulojen yhteismäärä oli reilut 50 miljoonaa euroa.

Maatalouden myyntituloilla mitattuna on maidon osuus maakunnassamme suurin, yhtensä 64 % maatalouden kokonaismyyntituloista. Keski-Suomen maitotilojen myyntitulot olivat yhteensä 42 miljoonaa euroa yhteensä 109 milj. litran tuotannolla. Naudanlihan myyntitulot noin 13,4 miljoonaa euroa
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yhteensä liki 4 700 tn tuotannosta. Sianlihan myyntitulot 1,5 miljoonaa euroa, tuotanto 1 100 tn. Viljakasvien osalta kertyi vajaa 3,8 miljoonan euron myyntitulot, joka on kuusi prosenttia maakunnan
maatalouden myyntituloista. Yhteensä viljelykasvien myyntitulot olivat 7,3 miljoonaa euroa vuonna
2016.

Keskisuomalainen maatalouselinkeino käytti pääostopanosten hankintaan liki 70 miljoonaa euroa. Ostopanoksista suurin osuus on rehujen hankintaa, neljännes kokonaisostoista. Poltto- ja voiteluaineet
olivat 20 % osuudella toiseksi suurin osuus. Traktorit ja muut koneet olivat seuraavana saman suuruisella 16 % osuudella.

Maatalousmaan käyttö Keski-Suomessa
pinta-ala
ha
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

L eipäviljat

2
2
3
2
2
3
3
2
2

200
500
100
700
614
169
145
415
580

Ohra

16
13
13
13
13
15
14
13
12

500
300
200
600
984
152
606
437
565

K aura

16
14
14
16
16
14
13
13
12

700
000
800
100
369
509
374
454
614

Rypsi &
rapsi

1 600
2 800
2 000
1 400
1 263
842
1 152
1 337
1 255

Nurmet alle
5v.

37
39
39
39
39
39
39
41
42

900
000
300
600
388
599
359
553
415

Ruokohelpi

4 800
4 500
4 000
2 300
1 974
1 967
1 290
1 189
981

K esannot,
L H-pellot,
moniv.nurmet

13
16
15
16
16
17
18
17
16

900
700
600
500
665
231
343
372
385

Muut

4
4
4
4
4
4
5
4
4

800
500
300
400
350
603
044
881
586

Y hteensä

98
97
96
96
96
97
96
95
93

400
300
300
600
607
072
312
638
381

Pellon käyttö Keski-Suomessa vuosina 2009-2017. (lähde MMM/LUKE & Kantar TNS Agro Oy)
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Vuonna 2017 Keski-Suomessa maatalousmaata oli 93 381 ha. Viljojen kokonaisviljelyala oli vajaat
28 000 ha, vähentyen edellisvuodesta noin 1000 ha. Kesanto- ja luonnonhoitopeltoala laski 2013 vuoden tasolle. Ruokohelpiala jatkoa laskua. Öljykasvien viljelysala laski hieman, mutta pysyy kuitenkin
parempana kuin 2015.
Keski-Suomessa MYEL-vakuutettujen keskimääräinen työtulo vuonna 2017 oli 20 030 €. Vuoteen 2016
verrattuna keskimääräinen työtulo nousi 1080 €. Keskisuomalaisten viljelijöiden keski-ikä vuonna
2016 oli 49,1 vuotta. Vanhimmat viljelijät Keski-Suomen maakunnan alueella olivat vuonna 2017 Kuhmoisissa (50,6 vuotta), MTK Keski-Suomen alueella vanhimmat viljelijät vuonna 2017 olivat Joutsassa
ja Kannonkoskella (50,5 vuotta), nuorimmat viljelijät olivat Kinnulassa (46,6 vuotta). Keski-Suomessa
MYEL- vakuutettujen määrä vuonna 2017 oli yhteensä 3046, kun taas vuotta aikaisemmin vakuutettuja oli yhteensä 3195.
MYEL-vakuutetuista työterveyshuoltoon liittyneitä oli 1306, mikä on 43% vakuutetuista. Vakuutettujen tilojen lukumäärä Keski-Suomessa oli 2297, missä peltoalaa keskimäärin 33 ha ja metsäalaa 90 ha.
Vuonna 2016 vakuutettujen tilamäärä oli 2390, mutta keskimääräinen pelto- ja metsäala on pysynyt
samana. EU-aikana tilojen lukumäärän muutos on -60% ja peltoalalla -6%.
VakuuTilat pelMYEL-tilasto tetut
kpl toa,
kpl
ha
Hankasalmi
206
161
35
Joutsa
147
117
29
Jyväskylä
318
172
32
Jämsä
271
215
35
67
Kannonkoski
46
36
164
Karstula
133
36
Keuruu
149
113
35
Kinnula
82
69
31
Kivijärvi
40
32
28
116
Konnevesi
101
24
Kuhmoinen
71
53
30
Kyyjärvi
58
47
41
Laukaa
209
163
39
Luhanka
36
31
24
Multia
66
58
22
Muurame
43
23
32
Petäjävesi
86
70
29
Pihtipudas
201
132
46
Saarijärvi
265
210
31
Toivakka
42
33
36
Uurainen
79
55
38
Viitasaari
170
137
33
Äänekoski
160
126
32

Tila
metsää,
ha
77
97
88
59
79
82
117
72
91
96
133
98
76
93
125
55
111
102
72
79
89
111
74

Työtulo
€/vuosi
19 690
21 160
16 400
18 160
20 040
19 590
19 450
19 170
18 590
17 790
20 610
21 070
21 090
19 550
19 300
18 040
19 320
20 860
19 880
18 630
21 610
18 850
16 150

Eläkkeen
Maksetut
Keskisaajia/ va- korvaukset
ikä
kuutettu
milj.€
48,7
50,5
48,6
49,8
50,5
49,5
48,8
46,6
47,3
48,3
50,6
49,4
49,7
47,1
49,8
49,6
49,3
47,1
49,6
49,9
48,9
49,5
49,7

2,2
2,6
2,2
2,4
2,0
2,2
2,6
2,3
3,0
2,3
2,6
3,2
2,1
3,0
2,5
2,0
2,1
1,9
2,5
3,3
2,4
2,8
2,6

3,6
3,2
5,0
5,5
1,0
2,8
3,2
1,5
1,0
2,1
1,6
1,7
3,7
0,8
1,2
0,7
1,4
3,3
4,8
1,0
1,5
3,9
3,2

Työterveyshuoltoon liittyneet,%
58 %
42 %
28 %
23 %
63 %
51 %
48 %
49 %
53 %
36 %
44 %
60 %
44 %
39 %
41 %
33 %
31 %
59 %
58 %
38 %
51 %
44 %
21 %

Keski-Suomen MYEL-vakuutetut, korvaukset ja työterveyshuoltoon liittyneet viljelijät 31.12.2017
(www.mela.fi)
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Keski-Suomi

3046

2297

33

90

19 170

49,1

2,4

57,8

43 %

Lomituspalvelut Keski-Suomessa
Keski-Suomessa toimi kertomusvuonna Keuruun paikallisyksikkö. Sysmän paikallisyksikkö hoitaa lomitusta maakunnastamme Joutsan, Luhangan ja Toivakan kuntien alueella. Em. syystä ei lomitustilastoja
ole saatavissa maakunnan alueelta. Keuruun ja Sysmän yksiköissä on yhteensä 1 33 8 lomaan oikeutettua viljelijää, joista 1 300 käytti kunnallista lomitusta. Kummankin yksikön lomituspäivän kesto oli
alle keskimäärisen valtakunnallisen määrän, Keuruun 6,0 h ja Sysmässä 5,7 h.
Lomituspalveluiden käyttäjät pitivät vuonna 2017 keskimäärin 24,8 päivää Keuruulla ja Sysmässä 24,4
päivää vuosilomaa. Sijaisapulomituksien kesto on ollut Keuruun yksikön osalta keskimäärin 40
pv/käyttäjä ja Sysmän kohdalla on sijaisavun päivät /käyttäjä on yhdeksän päivää enemmän. Sijaisapulomituksia oli ollut maakunnan lomitusta hoitavilla yksiköillä keskimäärin saman verran kuin
valtakunnassa yleisesti, mutta sijaisavun määrä on vähentynyt edellisvuodesta, joka on myös valtakunnan trendi. Tuetun maksullisen lomituksen käyttö on Sysmän paikallisyksikössä viisi prosenttiyksikköä isompi kuin Keuruulla.
Vuosiloma

Keuruu

Vuosilomaan oikeutetut
Vuosilomaa käyttäneet
Päivät
Päiviä/käyttäjä
Päivän pituus h/pv
Sijaisapu
Käyttäjät
Päivät
Päiviä/käyttäjä
Päivänpituus h/pv
Sijaisavun käyttäjät/vuosiloman käyttäjät %
Tuettua maks.käyttäneiden osuus vuosiloman käyttäjistä,
%

Sysmä

Koko maa

880
850
21 057
24,8
6,0

458
451
10 988
24,4
5,7

17 442
16 988
420 896
24,8
6,5

Keuruu

Sysmä

281
11 158
40
6,6
33

158
7664
49
6,4
35

5 732
367 131
47
6,8
34

57

62

54

Koko maa

Keuruu
Sysmä
Koko maa
Lomituspalvelut yhteensä
Päivät yhteensä
32 215
21 431
788 027
Päivän pituus h/pv
6,3
6,0
6,7
Maatalouslomituksen tilastoa Kesi-Suomen lomituspalveluita hoitavista Keuruun ja Sysmän paikallisyksiköstä (www.mela.fi)

Keuruun paikallisyksiköllä lomittajia on ollut täysiaikaisena 13, määräaikaisena 3, toistaiseksi (osa-aikaisena) 111, ja määräaikaisena (osa-aika) 12 henkilöä eli yhteensä vuoden aikana 139 henkilöä. Tuntipalkkalaisia Keuruun yksiköillä on ollut 220 henkilöä ja ostopalvelulomittajia 19 henkilöä. Vakituisten
työntekijöiden osuus lomituspäivistä on 74%.
Sysmän paikallisyksiköillä lomittajia on ollut täysiaikaisena 33, määräaikaisena 13, toistaiseksi (osaaikaisena) 34, ja määräaikaisena (osa-aika) 108 henkilöä eli yhteensä vuoden aikana 188 henkilöä.
Tuntipalkkalaisia Sysmän yksiköllä on ollut yhtään henkilöä ja ostopalvelulomittajia 16 henkilöä. Vakituisten työntekijöiden osuus lomituspäivistä on 91%.
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Atrialaisten yhtiöiden vuosi 2017
Atrian viime vuoden toiminnan keskiössä oli arjen vahva tekeminen. Se tuotti tulosta, kun kaikkien
liiketoiminta-alueiden liikevaihdot nousivat ja kaikki tekivät positiivisen tuloksen. Erityisen ilahduttava
oli Suomen ja Baltian vahvat tulokset. Baltia oli Atrian kannattavin liiketoiminta-alue. Pettymykseksi
on taas luettava Skandinavian tuloksen selvä heikennys. Atrian liikevaihto nousi viime vuonna ollen
1.436,2 M€ (1.351,8) ja liikevoitto oli ilman kertaeriä 40,9 M€ (31,8). Tunnusluvut liiketoiminta-alueittain ja ilman kertaeriä olivat seuraavat: Atria Suomen liikevaihto oli 986,4 M€ (932,3), Skandinavian
355,1 M€ (343,4), Venäjän 85,7 M€ (71,8) ja Baltian 37,4 M€ (34,4). Atria Suomen liikevoitto oli 36,3
M€ (24,2), Skandinavian 4,8 M€ (8,4), Venäjän 0,8 M€ (-0,7) ja Baltian 2,7 M€ (0,7). Atrian tekeminen
kaikilla liiketoiminta-alueilla oli vahvaa. Tuloksellisesti Skandinavia oli pettymys, mutta siellä satsataan
vahvasti broilerin tuotantoon ja sen uskotaan tuovan tulevina vuosina hyvää tulosta. Atrian tärkein
päänavaus oli pääsy Kiinan valtaville markkinoille. Vienti käynnistyi toukokuussa 2017 ja sinne vietiin
noin 3,5 miljoonaa kiloa viime vuonna lihaa. Atrialla on siellä monia hankkeita menossa ja niiden uskotaan tuovan lisäkauppoja tulevina vuosina. Lisäksi yhtiö onnistui löytämään Tanskasta loistavan yhteistyökumppanin, joka käyttää noin 5 miljoonaa kiloa vuodessa Atrian nautaa. Tanskalainen ravintolayrittäjä voitti Atrialaisella naudalla makutesteissä useita maailmanmestaruusmitaleita, myös kultaisen.
A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy
A-Rehu kykeni edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja sen liikevaihto kipusi jälleen uuteen ennätykseen ollen 120,5 (113,4) miljoonaa euroa. Yhtiö toimitti tiloille viime vuonna peräti 615,5 miljoonaa kiloa rehua. Molemmat rehutehtaat (Varkaus ja Koskenkorva) kävivät keskeytymättömässä kolmivuorossa ja tehtaiden kapasiteetti oli lähes täyskäytössä. Jatkuvan kasvun innoittamana A-Rehu pohtii
liiketoiminnan laajentamista. Yhtenä vaihtoehtona on uuden tehtaan rakentaminen. Varkauden tehtaan kapasiteetin nostoinvestointi valmistui vuoden 2017 alussa ja se saatiin kertomusvuonna nostettua käytännössä täyteen kapasiteettiin.
A-Tuottajilla viime vuosi oli varsin tasaista tekemistä. Sian ja naudan hankintaosuus kasvoi ja broilerin
laski. Kotimainen lihankulutus kasvoi edelleen 1 % vaikka alla oli edellisvuoden peräti 3 % kasvu. Suomalaiset söivät lihaa 34,5 (31,5) miljoonaa kiloa enemmän kuin sitä tuotettiin. Sianlihan tuotanto oli
181,2 (190,1) Mkg (-5 %) ja kulutus 183,8 (194,5) Mkg (-4 %), naudanlihan tuotanto 85,4 (86,0) Mkg (1 %) ja kulutus 106,0 (105,1) (+1 %) Mkg, siipikarjan tuotanto 130,0 (125,4) Mkg (+4 %) ja kulutus
137,3 (129,3) Mkg (+6 %) ja karitsan tuotanto 1,0 (0,9) Mkg (+-0 %) ja kulutus 2,0 (2,0) Mkg (+2 %).
Atrian hankintaosuudet vuonna 2017 olivat seuraavat: sika 42,6 (42,1) %, nauta 48,4 (48,0) %, siipikarja 43,7 (47,6) % ja yhteensä kaikki lihalajit 44,0 (44,9) %. Atrian porsasvälityksen osuus oli 48,4
(52,2) %, mikä tarkoitti 790.209 (829.776) välitettyä porsasta. Vasikoita välitettiin 110.536 (108.882)
kpl ja välitysosuudet olivat seuraavat: ternivasikka 60,1 (62,8) %, pihvivasikka 57,7 (58,8) % ja normaali välitysvasikka 36,6 (38,5) %. Vasikkavälitys nousi edelleen edellisvuodesta kappaleina, mutta
välitysosuus hieman laski.
A-Tuottajien maksamat tuottajahinnat nousivat vuoden aikana 4,2 (1,4) %. Sian ja naudan hinnat nousivat hieman, lehmän hinta nousi eniten. Broilerin tuottajahinta oli laskussa. Sitä painoi lisääntynyt
kilpailu kotimaan vähittäiskaupassa. Lihantuotannon suurin tulevaisuuden uhka on yksinkertaisesti
liian alhainen tulonmuodostus lihantuotantotiloille ja myöskin teollisuudelle. Atria on kovasti tehnyt
ponnisteluja vaihtoehtoisten vientikanavien löytämiseen laadukkaalle kotimaiselle lihalle.
Osuuskunnat
Itikka osuuskunnan jäsenmäärä laski enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäseniä oli 31.12.2017 yhteensä 1.394 (1.540) kpl, vähennystä edellisvuodesta -146 (-9,5 %) jäsentä. Lihakunnan jäsenmäärä
laski hieman vähemmän kuin Itikan. Jäseniä oli 31.12.2017 yhteensä 2.592 (2.735) kpl, vähennystä
edellisvuodesta -142 (-5,2 %) kpl. Itikan jäsenmäärän suurempaa laskua selittää se, että osuuskunta
erotti kaikki ne jäsenet, jotka eivät kehotuksen jälkeenkään maksaneet vähintään yhtä osuutta täyVUOSIKERTOMUS 2017
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teen eli 250 euroa. Itikan omistusosuus Atriasta oli vuoden vaihteessa 29,92 % ja Lihakunnan omistusosuus 27,84 %. Osuuskuntien äänivalta on sen sijaan merkittävästi suurempi. Itikka osuuskunnan ääniosuus on 47,42 % ja Lihakunnan 39,56 %. Lihakunta osti Atrian osakkeita lisää 9.276 kpl. Molemmat
osuuskunnat tekivät kertomusvuonna hyvän tuloksen. Itikka osuuskunnan tulos oli 4.796.515 euroa ja
Lihakunnan 3.142.691 euroa. Molemmat osuuskunnat maksoivat osuuspääomalle korkoa 15 %. Lihakunta jatkoi Kuopion Kelloniemen tontin kaavoitusprosessia yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Kelloniemeen tulee uusi osayleiskaava, joka valmistunee talvella 2019.
Kiitämme kaikki tuottajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivomme menestystä vuodelle 2018.
Reijo Flink
toimitusjohtaja
Itikka osuuskunta/Lihakunta

MTK ja sen jäsenliitot sekä osa yhdistyksistä viettivät 100-vuotisjuhliaan vuonna 2017.
Suomen ja MTK:n juhlavuonna kerrottiin kasvutarinoita maaseudun yrittäjistä ja heidän
elämästään. Keski-Suomesta mukana Paavolan tila Karstulasta, Outi, Tero ja tytöt olivat
mukana juhlavuoden viestinnässä maatilayrittäjinä ja ylpeinä työstään ruuantuottajina
ja maanviljelijöinä. Tilan hiehot tekivät oman osansa maaseudun mannekiineina.
www.kasvutarinoita.fi
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MTK KESKI-SUOMEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Järjestön yhteiset avaintavoitteet ja painopistealueet vuonna 2018 ovat:
Vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja
Avaintavoite 1. Vahvistamme viljelijän ja metsänomistajan asemaa ympäristövaikuttamisessa
Avaintavoite 2. Edistämme jäsentemme jaksamista ja hyvinvointia
Avaintavoite 3. Vaikutamme uuden maakuntahallinnon toimeenpanoon ja kehitämme siihen tarvittavia alueellisen edunvalvonnan toimintatapoja
Markkinoilla on mahdollisuuksia
Avaintavoite 4. Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla
Uutta potkua järjestön toimintaan
Avaintavoite 5. Voimistamme järjestön toiminnan ja rakenteen kehitystyötä
MTK Keski-Suomen toimet vahvistamassa viljelijöiden ja metsänomistajan asemaa ympäristövaikuttamisessa
• Osallistumme alueellisiin tutkimushankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä.
• Edistämme tiedon keruuta jäsenten parhaista ympäristökäytännöistä ja tiedon jakamista vastuullisen viljelyn ja metsänhoidon käytännöistä viestinnän eri keinoin.
• Viestimme faktapohjaisesti ja asiantuntevasti eri kanavilla jäsentemme elinkeinoista ja niiden
vastuullisista käytännöistä.
• Verkostoidumme ja järjestämme alueellisia sidosryhmätapaamisia ympäristöasioiden tiimoilta
• Osoitamme edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa omalla toiminta-alueellamme.
• Tarjoamme asiantuntemustamme ympäristökäytännöistä järjestön käyttöön.
• Toivo tiedonvälityshankkeen toimin viestimme keskisuomalaisviljelijöille maatalouden ympäristöohjauksen mahdollisista muutoksista, jotka vaikuttavat viljelijöiden toimintaedellytyksiin
ja toimintatapoihin.
• Vaikutamme yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa toimintaympäristöön niin, että se palvelee biotalouden toimijoita parhaalla mahdollisella tavalla (maankäyttö, rakentaminen, kaavoitus, strategiat, ohjelmat
MTK Keski-Suomi edistää jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia
• Edistämme hyvinvointihankkeita ja kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä hanketoiminnassa yli maakuntarajojen. Jaamme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä järjestön muiden tahojen
käyttöön.
• Osallistumme uuden ja toimivan lomitusjärjestelmän rakentamiseen.
• Kannustamme viestinnässämme jäseniämme hyödyntämään kuntoutusmahdollisuudet ja työterveyshuollon palvelut.
• Pidämme Toivo-tiedonvälityshankkeen rakentamassa sukupolvenvaihdosviestinnässä esillä
myös maatilayrittäjän jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Asiantuntemusta syvennetään ja tiedonvälitystä tehostetaan myös yhteistyöllä maakunnan muiden hanketoimijoiden
kanssa.
MTK Keski-Suomi vaikuttaa uuden maakuntahallinnon toimeenpanoon ja kehittää siihen tarvittavia
alueellisen edunvalvonnan toimintatapoja
• Varmistamme maakunnan toimivan maaseutua edistävästi.
• Olemme mukana maakuntastrategian laadinnassa sekä keskeisissä maakuntien uusissa yhteistyöryhmissä.
VUOSIKERTOMUS 2017
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•

Luomme yhteistyösuhteet valittuun maakuntahallintoon

MTK Keski-Suomi vahvistaa jäsentensä asemaa markkinoilla
• Edistämme suomalaista ruokaa ja vahvistamme suomalaista vastuullista alkutuotantobrändiä.
• Viestimme biotalouden ja uusien investointien hyödyistä: työllisyys, alue-ja kuntatalous, kansantalous
• Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista
• Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista riskienhallinnasta, sopimuksista ja markkinoiden toiminnasta.
• Osallistumme uusien kauppapaikkojen lanseeraukseen ja käyttöönottoon.
• Lisäämme kuluttajien tietoisuutta elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä ja korostamme viljelijöiden keskeistä roolia suomalaisten elintarvikkeiden laadussa ja toimitusvarmuudessa.
• Toivo-hanke lisää viestintoimenpiteillään edelleen ruoan alkuperämerkintöjen tuntemusta
kansalaisten keskuudessa.
MTK Keski-Suomen toimenpiteet voimistamassa järjestön toiminnan ja rakenteen kehitystyötä
• Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja jäsenpalveluissa painopisteenä yhdistysten viestinnän kehittäminen.
• Keräämme jäsenpalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä.
• Hyödynnämme uutta teknologiaa jäsenten palveluissa ja järjestön yhteistyössä.
• Arvioimme edunvalvonnan tulevaisuuden rakenne- ja toimintamalleja toiminnan tason ylläpitämiseksi, parantamiseksi sekä keskisuomalaisten MTK -jäsenten edunvalvonnan varmistamiseksi.
• Osallistumme jäsenmaksu-uudistuksen valmisteluun
• Tuemme asiantuntijapalveluilla yhdistysten toiminnan ja rakenteen kehittämistä.
• Toimimme yhdistysten aktivoijina ja tukena jäsenkunnan yhteisöllisyyden rakentajana, järjestötyössä ja jäsenten palvelemisessa.
• Kehitämme Keski-Suomen maaseutunuorten toimintaa siten, että innostamme nuoria osallistumaan järjestötoimintaan ja verkostoitumaan myös keskenään. Maaseutunuoret tuovat
nuorten yrittäjien näkökulman asioiden hoitoon. Nuorille yrittäjille tarjotaan tapahtumien
kautta levähdystaukoja kiireisen arjen keskelle.
• Olemme aktiivisesti mukana Itä- ja Keski-Suomen liittojen yhteistoiminnassa.
SEURANTA
Liiton johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt seuraavat toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista vastuualueidensa mukaisesti. Vastuualueet jaetaan johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.
Toiminnan raportointina toimii vuosittainen toimintakertomus.
4.12.2017 MTK Keski-Suomi, johtokunta
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MTK Keski-Suomen talousarvio vuodelle 2018
2018

2017

T AL O US AR VIO
V A R S INA INE N T O IMINT A
T uotot
K oulutus - ja valis tus toiminta
R is kienhallintayhteis työ
T ilaus - ja ilmoitus tuotot
S aadut korvauks et
Muut tuotot
T uotot y hte e ns ä

1 700,00
5 000,00
200,00
26 400,00
124 545,00
157 845,00

11
5
1
30
150
197

K ulut
P alkat ja palkkiot
Henkilös ivukulut
P ois tot
Vuokrat
K oulutus - ja järjes tötoiminta
Matkakulut
K okouks et ja hallintokulut
P ainatus kulut
T oimis tokulut
Huoneis tokulut
S uhdetoiminta
J äs enmaks ut
Vakuutuks et
Muut vars inais en toiminnan kulut
K ulut y hte e ns ä

195 900,00
42 870,00
900,00
22 520,00
15 600,00
26 300,00
13 300,00
14 000,00
28 400,00
2 710,00
4 000,00
128 500,00
8 300,00
23 423,88
526 723,88

223 900,00
49 460,00
900,00
21 460,00
17 700,00
26 050,00
21 530,00
8 100,00
22 830,00
800,00
2 000,00
123 500,00
8 200,00
77 900,00
604 330,00

V A R A INHA NK INT A
J äs enmaks utuotot

337 000,00

334 750,00

S IJ O IT US J A R A HO IT US T O IMINT A
T uotot
Vuokratuotot
O s inkotuotot
K orkotuotot
T uotot y hte e ns ä

22
1
4
28

K ulut
Y htiövas tikkeet
K ulut y hte e ns ä
A v us tuks e t
T ilikaude n y li-/alijääm ä

6 885,12
6 885,12
10 000,00
0,00
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764,00
500,00
500,00
764,00

200,00
000,00
200,00
000,00
300,00
700,00

26 000,00
9 500,00
850,00
36 350,00
8
8
10
-33

000,00
000,00
000,00
530,00

MTK Keski-Suomen alueen jäsenetuja 2018
Kylpylähotelli Peurunka - jäsenetuhinnat seuraavista palveluista
•
•
•
•
•
•
•
•

Kylpyläliput
Kuntosali (kerta-, sarja- ja kuukausikortit)
Liikuntaryhmä (kerta- ja sarjakortit)
Yhdistelmäliput
Keilailu
Sulkapallo
Lentopallo
Frisbeegolf

Lisätietoa Peurungan jäseneduistamme: www.mtk.fi/keskisuomi -> Jäsenedut -> Peurunka

AGA hitsauskaasut ja kaasupullot
MTK-Keski-Suomen alueen MTK-jäsenet saavat merkittävät AGAn myyntipisteistä alennukset AGAhitsauskaasuista ja kaasupullovuokrista. Alennusprosentin suuruus vaihtelee tuoteryhmittäin.
AGA-myyntipisteet Keski-Suomessa löytyvät kätevimmin AGAn nettisivuilta
http://www.aga.fi -> myyntipistehaku

Laakeri-Center
Keski-Suomen MTK:n jäsenet saavat alennuksia Laakeri-Centerin tuotteista. Alennusprosentin suuruus
vaihtelee tuoteryhmittäin. Valikoimiimme kuuluvat mm. laakerit, tiivisteet, kiilahihnat, hihnapyörät,
rullaketjut, ketjupyörät sekä paljon muuta.
Lisätietoa yrityksen tuotevalikoimasta löydät osoitteesta www.laakericenter.fi

Jyväskylän Energia
Jyväskylän Energia Oy tarjoaa MTK:n Keski-Suomen jäsenille uuden vaihtoehdon sähkön hankintaan.
Kombi-sähkösopimus varmistaa, että yritykselläsi on käytössä edullista sähköä ympäri vuoden.
Lisätietoja http://www.jyvaskylanenergia.fi/MTK-Keski-Suomi

ETRA Megacenter
MTK-Keski-Suomen alueen MTK-jäsenet saavat merkittävät alennukset ETRA Megacenterin tuotteista.
Alennusprosentin suuruus vaihtelee tuoteryhmittäin.
Keski-Suomen ETRA Megacenter -toimipisteet ovat Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella.
Lisätietoa yrityksen konetarvike-, kunnossapito-, hitsaustarvike-, suojain- ja muusta tuotevalikoimasta
löydät osoitteesta www.etra.fi.
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Würth Center
Würth on työkalu- ja tarvikealaan erikoistunut yritys. MTK:n jäsenille on sovittu tuoteryhmäkohtaiset
alennukset, jotka saa jäsenkortin esittämällä Keski-Suomen Würth Center -palvelupisteissä Äänekoskella, Jämsässä sekä Jyväskylän Seppälässä ja Savelassa. Maksaminen tapahtuu pankkikortilla. Lisätietoa: www.wurth.fi

Asianajotoimistojen palveluja
MTK-Keski-Suomella on yhteistyösopimus kahden asianajotoimiston kanssa. Tavoitteena on, että jäsenet voivat saada neuvontaa ja lakipalveluja joko maksutta tai kohtuuhintaan, riippuen tilanteesta.
Kun asioit yhteistyökumppanin kanssa, kerro heti aluksi, että olet MTK:n jäsen.
Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy
Puhelin 010 3221 890
kotisivu: www.hltlaki.fi
Asianajotoimisto Urtti
Asianajaja Erkki Urtti, 0400 565 361, erkki@urtti.fi
Asianajaja Elina Saari, 050 336 9326, elina.saari@urtti.fi
kotisivu: http://www.urtti.fi

Suonentieto Oy:n ohjelmistot
MTK-Keski-Suomi ja Suonentieto Oy:n yhteistyösopimuksen perusteella tuottajaliiton alueen MTKjäsenet saavat 15 % alennuksen pysyvän käyttöoikeuden ohjelmistokokonaisuuden hinnasta (Maatalousneuvos tai Agrineuvos). Alennus ei koske vuokrasovelluksia, SaaS-palvelua
(pilvipalvelu) eikä huoltosopimus- tai päivitysmaksuja.
Jäsenyyden toteamiseksi on tilauksen yhteydessä annettava jäsentunnus.
Tilaukset: puh. (017) 264 2642 / myynti.
Lisätietoja:
Susanna Hämäläinen 044 700 5206, susanna.hamalainen@suonentieto.fi
Kerro jäsennumerosi tai esitä jäsenkorttisi etusi varmistamiseksi!

Lisätietoja jäseneduista löydät osoitteesta: www.mtk.fi/keskisuomi
-> Jäsenedut

MTK Keski-Suomen
jäsenyhdistykset
2018
Omalla MTK-yhdistyksellä
voi olla
paikallisia jäsenetuja,
kysy sihteeriltä.

Kaikki valtakunnalliset jäsenedut löydät:
www.mtk.fi -> Jäsenyys-> Jäsenedut
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