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Puheenjohtajan ajatuksia vuodelta 2015
Mennyt kasvukausi jäi itselle erityisen hyvin mieleen, koska kesäkuun ensimmäisellä viikolla lähdimme paikallisen mieskuoron
matkassa Turkkiin. Sopivaa ajankohtaa miettiessä talvella, tokaisin että juurikin tuo kesäkuun alku on täydellinen ajankohta,
kylvöt on tehty ja rehuntekoon on vielä aikaa. Lisäsinpä vielä,
että jos kylvöjä ei ole tuohon mennessä tehty, ei niitä edes kannata enää tehdä. Niin se luonto palauttaa ylimielisen maanpinnalle ja kun puoli tuntia ennen linja-auton lähtöä ajoin kylvökoneen talliin kesäkuun toisena päivänä, oli kylvämätöntä jäljellä
vielä muutamia hehtaareja. Vanhan isännän avustuksella puintiin
tarkoitetut olivat kuitenkin loman aikana tulleet kylvetyksi.
Luonto yllätti uudelleen syksylläkin, kun mahtavan helleputken ja
maagisien puintikelien ansiosta kaikki jyvät saatiin laariin ja tuli
koettua ne vanhojen viljelijöiden muistelemat lokakuun puintikelit. Lakopaikoista ei kuura sulanut enää edes päivällä, mutta kosteudet olivat viljassa olemattomat. Taisipa joku mitata vielä jouluaatolle korkeampaa lämpötilaa kuin juhannusaatolle, kaiken
kaikkiaan erikoinen kesä.
Vaalit olivat ja menivät, mahtavan alkusykkeen jälkeen matkanteosta on tullut tervassa tarpomista.
Tai siltä se ainakin näyttää. Byrokratian purussa on päällä vuosikausien lihavien vuosien korjausvelka.
Yhdessä yössä ei laiva käänny. Haluan kuitenkin uskoa, että maan tämän hetkinen hallitus on maatalousmyönteisempi kuin useisiin vuosiin. Jokainen meistä voi myös tehdä osansa olemalla yhteydessä
oman alueensa kansanedustajiin ja muistutella arjesta. Sama pätee myös markkinoilla oleviin ongelmiin, osuusliikkeen kortin katkaisu ei tule muuttamaan ketjun toimintaa mitenkään, mutta edustajiin
vaikuttaminen ja oman kaupan tuoterepertuaariin esitetyt toiveet saattavat jotain tehdäkin.
Edellisistä kausista opiksi voisi ottaa ainakin viljeltävien lajikkeiden valinnat. Rehuviljanviljely ei jatkossakaan ole järkevää, jos kuitenkin peltoon käytetään tuotantopanoksia normaalisti. Vuoroviljely, jossa
olisi mukana öljykasvit ja palkokasvit toisi markkinoihin potkua, kun ylitarjonta bulkkiviljasta olisi vähäisempi. Myös valkuaisomavaraisuus paranisi, joka olisi tärkeää koko ruoantuotantoketjua ajatellen.
Kesän aikana lanseerattava sähköinen viljakauppa on uusi kanava, jolla on monia käyttömahdollisuuksia oman varaston ylläpidosta tilojen ja myös yritysten väliseen kaupankäyntiin. Haastan jokaisen
käymään koulutuksissa ja luomaan tunnukset tähän järjestömme uuteen aluevaltaukseen. Siinä on
mahdollisuuksia kustannusten säästöön ja tehostamiseen, niin karjatilallisilla kuin viljantuottajillakin.
MTK Keski-Suomen johtokunta uudistui melko tavalla vuoden vaihteessa. Toivonkin, että kentältä
tulisi haastetta ja ideoita jatkotyö suhteen. Tärkeimpänä toimintana liitolla on tietysti edunvalvonta,
mutta valiokuntauudistuksen myötä olisi mahdollista myös kehittää tehokkaampia toimintamalleja.
Vuonna 2017 järjestömme täyttää 100 vuotta, juhlavuonna meidän tulee olla sen arvoisessa kunnossa.
Tätä kirjoitellessa kelit näyttävät aivan upeilta. Hieman jännittää, olisivatko näin keväiset kelit nyt liian
aikaisessa. Takapakkia tulee varmasti, kuten edunvalvonnassakin, mutta lopussa kiitos seisoo!
Tero Lahti
puheenjohtaja
MTK Keski-Suomi
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Maataloustuottajain Keski-Suomen Liitto MTK Keski-Suomi ry.
Johtokunta 2015
Jukka Kauppinen
- puheenjohtaja
- johtokunnan jäsen
Kalle Hankamäki
- varapuheenjohtaja
- puheenjohtaja
- johtokunnan jäsen
Ari Hautsalo
Juhana Jalkanen
Hannu Kainu
Tero Lahti
Simo Mäkelä
Tuomas Pietiläinen
Antti Tuukkanen

Hankasalmi
2012 - 2015
2010 - 2015
Jämsän seutu
2009 2007 - 2008
2006 2014 2013 2007 - 2015
2012 2010 - 2015
2015 2015 -

Viitasaari
Lievestuore
Kyyjärvi
Karstula
Kannonkoski
Hankasalmi
Kyyjärvi

Toimisto ja toimihenkilöt 2015
MTK Keski-Suomi
Keskustie 20 C
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 020 413 3390
www.mtk.fi/keskisuomi

Toimistosihteeri
Minna Kepponen
020 413 3392, 040 509 0284
minna.kepponen@mtk.fi

Toiminnanjohtaja
Anja Kettunen
040 840 5054
anja.kettunen@mtk.fi

Järjestöagronomi
Pertti Ruuska
040 551 5769
pertti.ruuska@mtk.fi

Projektipäällikkö, TARKKA!-hanke 30.4.2015 asti
Hannu Vuoriniemi
040 720 3641
hannu.vuoriniemi@mtk.fi
VUOSIKERTOMUS 2015

4

Liiton toiminta 2015
Toiminta-ajatus
MTK Keski-Suomi ry on maa- ja metsätalouden harjoittajien sekä maaseutuyrittäjien maakunnallinen
talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö. MTK Keski-Suomi toimii maaseutuyrittämisen edellytysten
turvaamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Painopisteinä on jäsenistön elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksien edistäminen sekä maanomistajien oikeuksien ja luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisessa. Toiminnan päämääränä on asuttu ja elinvoimainen maaseutu,
jossa järjestön jäsenet ovat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivia maaseutuyrittäjiä.

Toimintavuosi 2015
MTK Keski-Suomen toimintasuunnitelma vuoden 2015 osalta oli yhteneväinen koko järjestön avaintavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Jäsenkunnan elinkeinotoiminta on merkittävästi vaikeutunut
mm. EU:n Venäjän vientiboikotin takia. Elintarviketuotteiden markkinat ovat Euroopan tasolla merkittävästi muuttuneet. Se yhdessä keskittyneen kotimaisen kaupan ostovoiman kanssa on aiheuttanut
entisestään niukentunutta kannattavuutta maatalouden harjoittajille.
Tuottajaliiton toiminnassa on muutosten vuoden jälkeen nähtävissä vakiintumista. Kehittämishanketoiminta oli tauolla ohjelmakauden vaihtumisen takia. Toimintaresurssit ovat olleet aiempia vuosia
pienemmät ja ne on keskitetty edunvalvonta ja järjestötyöhön.
Viljelijöiden tulotukijärjestelmä muuttui erittäin paljon ohjelmakauden vaihtuessa. Nimikkeet ja tukiehdot muuttuivat, ympäristökorvausjärjestelmä siirsi tukea kohdentamisalueelle, johon Keski-Suomi
ei kuulunut. Ohjelmakauden vaihdos ei ollut ongelmaton, sitä ennakoitiin aktiivisella tiedottamisella
mm. tuki-infotilaisuuksien järjestämisellä. Vastavuoroisesti välitettiin palautetta ympäristökorvauksen mukanaan tuomista epäkohdista. Alueemme näkemys tuotiin esiin myös nitraattiasetuksen uudistamistyöhön mm. liittoyhteistyöalueen yhteisellä lausunnolla. Asetusta saatiinkin muutettua parempaan suuntaan. Tukihakemusten jättämisen aikaan oli edelleen moni asia avoinna. Sähköisen tukihakujärjestelmän viivästyminen siirsi hakemusten jättämisen aloitusta. Viljelijöiden ja EU-avustajien
onneksi myös hakemusten jättöaikaa pidennettiin hieman.
Tuottajajärjestön toiminnan avaintavoitteena oli saada lisää rahaa markkinoilta. Tämä laajan ja moniulotteisen tavoitteen edistämistä maakuntatasolla on tehty työtä Keski- ja Itä-Suomen yhteisissä
valiokunnissa sekä valiokuntien ja johtokunnan kannanotoissa ja lausunnoissa. Alku vuonna tehtiin
kannanotto julkisten hankintojen vaikuttavuudesta kotimaisen ruuan edistämiseksi. Koko maan laajuinen pyttipannu -kampanja avasi alkutuottajan osuuden pienuutta elintarvikehinnoissa, samalla
luovutettiin kaupan edustajille vetoomus kotimaisen ruuantuotannon puolesta. Useampaan otteeseen vuoden aikana viestittiin päättäjille ja medialle vauhdilla huononevasta maatalousyrittäjien taloustilanteesta. Globaaleilla elintarvikemarkkinoilla maakuntatason toimet jäävät ongelman kokoluokkaan nähden vaikuttavuudeltaan näkymättömäksi.
Uutta voimaa järjestön yhteistyöstä -tavoitteen osalta on saavutettu vireyttä yhdistysten välisen yhteistyön osalta. Yhdistykset ovat pitäneet yhteisiä vuosikokouksia ja järjestäneet jäsentapahtumia
yhdessä. Yhdistyksille on tuotettu aineistoja järjestäytymistilanteesta, jäsenmaksujen perintäasteesta
sekä ennakointeja ja seurantaa järjestöuudistuksen vaikutuksista yhdistysten taloustilanteeseen.
Kyseinen vuosi oli ensimmäinen, jolloin metsänhoitoyhdistykset olivat MTK:n jäseniä. Keski-Suomen
osalta merkittävää oli, että valtakunnallisesti ainoana ulkopuolelle jäänyt metsänhoitoyhdistys oli
MHY Päijänne. Maakuntaan perustettiin yhteinen Metsävaliokunta, jonka jäsenenä olivat MHY Karstula-Kyyjärvi, MHY Keski-Suomi, MHY Päijänne ja MHY Etelä-Savo (Joutsa).
5
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MTK johtokunnan kesäretki oli 8. 9.6.2015 Keski-Suomessa. Johtokunta
tutustui Äänekoskella Metsä Fibren tehtaaseen, Saarijärven Kalmarissa maatilojen ostoyhteistyöhön sekä Mari ja Toni
Haapakosken navettaan. Keuruun Haapamäellä vierailtiin Vaissin maatilalla ja
kaalikääryletehtaalla sekä saatiin maistuva lounas talon antimista Saara AmpialaVaissin valmistamana. Tutustuttiin myös
Haapamäen yhteiskuivuri Varstaan ja
retki päätettiin Petäjävedelle Lemettilän
tilan matkailutoimintaan ja Vanhaan
puukirkkoon tutustuen.
Suomeen laadittiin toimintavuoden aikana seuraavalle viisivuotiskaudelle uusia
vesienhoitoalueittaisia vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia. MTK Keski-Suomi oli mukana
maakunnallisessa valmistelussa ja antoi niistä lausunnot samoin kuin useisiin tuulivoima- ja rantaosayleiskaavoihin sekä maakuntakaavan ja arvokkaiden maisema-alueiden päivittämisen osalta.
Maankäyttöpolitiikan seurantaan aktivoitiin myös MTK–yhdistyksiä. Muutamissa ympäristö- ja maaaineslupaan liittyvissä yksittäistapauksissa, joilla katsottiin olevan yleisempää ennakkotapauksen
luonteista merkitystä, oltiin tiiviimmin mukana maanomistajan tukena.
Keski- ja Itä-Suomen luottamushenkilöneuvosto pidettiin tammikuussa Pohjois-Karjalassa Heimarissa.
Keski-Suomen tuottajayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin kaksi yhteistä tapaamista. Mustan Korpin Saluunassa 20.8. puitiin maatilojen kannattavuuskriisiä sekä järjestöasioita, kuten
jäsenmaksurästejä ja järjestäytymisastetta.
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Peurungassa puheenjohtajat ja sihteerit olivat koolla 21.11. Silloin esillä olivat yhdistysten kannusteet,
lomitusasiat ja jäsenmaksutilanne. Juha Lappalainen MTK:sta kertoi ajankohtaista maatalouspolitiikkaa. MTK-yhdistysten luottamushenkilöille, kuntakaavoittajille ja muille asian kanssa tekemisissä oleville järjestettiin koulutuspäivä 11.11. Petäjävedellä yhdessä MTK-metsälinjan ja Metsäkeskuksen
kanssa. Tilaisuuden näkökulma oli kiinnittää huomio kaavoituksen vaikutuksiin elinkeinotoiminnassa.
Alueen MTK-liittojen henkilö tekee yhteistyötä omissa järjestötoiminnan- ja viestintäryhmässä lisäksi
pidetään kaikkien yhteinen toimihenkilökokous vuosittain, kuluneena vuonna se oli Konneveden Salmenharjussa. Yhteistyöalueen kesken on jaettu sihteerin tehtävät valiokunnissa ja työryhmissä.
Liiton edustajat pitivät ajankohtaiskatsauksia yhdistysten kevät- ja syyskokouksissa. Yhdistysten suuntaan on jatkettu kerran viikossa koottua viikkoviesti, joka postitetaan tuottajayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sekä yhdistysten johtokuntien jäsenille ja liiton luottamushenkilöille.
Kehittämishanketyölle saatiin vielä jatkoaika vuoden 2015 tukihakukoulutusten sekä sukupolvenvaihdosten tiedotustyön osalle. Kehittämishanketyölle saatiin vielä jatkoaika huhtikuun loppuun asti kevään 2015 tukihakukoulutusten osalle. Hankkeen viimeisten kuukausien aikana liiton hallinnoima
TARKKA! –hanke järjesti yhteensä 13 ryhmä- ja infotilaisuutta, niissä oli osallistujia yhteensä 827 kpl,
778 yrityksestä. Yrityskohtaisia valmennuksia oli toiminnan loppuaikana yhteensä 25, niistä sukupolvenvaihdoksiin liittyviä 17 ja ympäristöaiheisia 8 kpl. Hankkeen määrälliset tavoitteet täyttyivät reilusti ennakoitua suurempana.
Koko hankeaikana ryhmätilaisuuksia oli 104 kpl joihin osallistui 2613 osallistujaa 2164 yrityksestä.
Yritysvalmennuksia pidettiin 202 kpl. Näistä sukupolvenvaihdos-valmennuksia oli 150 kpl ja ympäristövalmennuksia 49 kpl ja muita valmennuksia 3 kpl. Yritysvalmennuksiin osallistui koko hankkeenaikana 432 osallistujaa. Hankkeeseen osallistui koko hankeaikana kaikkiaan 3 045 osallistujaa 2 366
yrityksestä

Henkilöstö
MTK Keski-Suomen henkilöstön muodostavat toiminnanjohtaja KTM, agrologi AMK Anja Kettunen,
järjestöagronomi MMM, KTM Pertti Ruuska ja toimistosihteeri merkonomi, agrologi AMK Minna Kepponen. Toimistosihteerin työpanos on ollut osa-aikaista n. 70 % työaika. Tarkka-hankkeen projekti7
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päällikkönä oli tammi-huhtikuussa n. kolmen henkilötyökuukauden verran agrologi AMK Hannu Vuoriniemi.

Talous
MTK Keski-Suomen tilikauden tulos on 7 550,24 euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen taustalla
olivat henkilöstön määrän pieneneminen hanketoiminnan tauon takia, ja tulos selittyy lomapalkkavelka kirjauksilla.
Toimintakertomusvuonna liiton taloudenpito erosi aiemmista sillä, että hanketoimintaa oli vain muutaman alkuvuoden kuukauden verran. Varsinaisen toiminnan tuotoissa näkyy hanketoiminnan jatkoaika, jota ei ole voitu ennakoida budjetissa. Liiton varsinaisen toiminnan kulut pysyivät hyvin budjetoidussa. Jäsenmaksutuotot toteutuivat ennakoidusti ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan osalta jäätiin
budjetista kiinteistökustannusten nousun takia.

Riskit
MTK Keski-Suomi ry:n toiminnassa on sekä taloudellisia ja toiminnallisia epävarmuustekijöitä. Tuottajaliiton toiminnan rahoitus perustuu paikallisyhdistyksien maksamiin jäsenmaksuihin. Tilamäärän vähentyminen ja maaseutuväestön ikääntyminen vähentää paikallisyhdistysten jäsenmäärää. Järjestöuudistus voi pahimmillaan lamauttaa metsäisen maakunnan paikallisyhdistysten toiminnan ja mahdollisuudet vastata rahoitusvelvoitteeseen, jotka tuottajaliiton ja keskusliiton jäsenmaksut tuovat.
Vuodentakaisesta ovat jäsenmaksurästit, joka voidaan lukea passiiviseksi jäsenyydestä eroamiseksi,
kohonneet 2014 vuoden 9 prosentista toimintakertomusvuoden 15 prosenttiin.
Sijoitusomaisuuteen liittyvät saatavien ja pienentyvien korkojen riskit. MTK Keski-Suomi on ollut mukana ohjelmarahoitteisessa kehittämistyössä hallinnoimalla omaa maatalouselinkeinon jatkuvuutta
edistävää hanketta. Hanketoiminnan toteuttamiseen liittyy merkittäviä maksuvalmiusvaihtelua ja
toiminnan ja kulujen hyväksyttävyyteen liittyvää riskiä. Hankehallinnoijan yksinomainen rahoitus ja
vastuu säilyvät pitkään. Toiminnan ja kustannusten kelpoisuuden arviointi tehdään maksatuksen hyväksymisen ja mahdollisen valvonnan yhteydessä ja useimmiten huomattavan aikaviiveen kanssa.
Toiminnallinen riski muodostuu henkilöstöstä ja tehtäväkentän laajuudesta. Pienenevällä henkilötyövuosilla hoidellaan samaa ja jopa kasvavaa tehtävämäärää. Lisäksi juoksevien asioiden hoitamisessa ei
ole riittävää varahenkilöjärjestelmää.

Hallinto
MTK Keski-Suomen johtokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtaja Jukka Kauppinen
Hankasalmelta, varapuheenjohtaja Kalle Hankamäki Jämsästä sekä jäseninä Tuomas Pietiläinen (Hankasalmi), Juhana Jalkanen (Laukaa), Hannu Kainu (Kyyjärvi), Tero Lahti (Karstula), Simo Mäkelä (Kannonkoski), Antti Tuukkanen (Kyyjärvi), Ari Hautsalo (Viitasaari). Johtokunnan sihteerinä on toiminnanjohtaja Anja Kettunen. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Yksi kokouksista
pidettiin Kehittämispäivien yhteydessä junamatkalla Helsinkiin.
Liiton työvaliokuntaan kuuluivat Jukka Kauppinen, Kalle Hankamäki, Tuomas Pietiläinen ja Tero Lahti.
Työvaliokunta kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana. MTK:n valtuuskunnassa liiton edustajana puheenjohtajan lisäksi on valtuuskunnan puheenjohtajana toiminut Tommi Lunttila Äänekoskelta
ja Martti Mäkelä Pihtiputaalta. Liiton kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa.

VUOSIKERTOMUS 2015

8

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin 18.4.2015 Äänekoskella, Kartanokievarissa. Kokoukseen osallistui yhteensä 51 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia 42 henkilöä 20 maataloustuottajain yhdistyksestä, ja 1
yhteisöjäsenten edustajaa.
Puheenjohtaja pohti tuottajien tilannetta; byrokratia on lisääntynyt entisestään, tyytymättömiä ollaan
edunvalvonnan tilaan. Kansallisesti asetetaan ehtoja ja lisää kustannuksia maatiloille ja ruuantuotantoon. Mikä on vienyt vaikuttavuuden, viljelijän oikeusturva on kokenut inflaation sanktioiden ja leikkausten takia. Vaikuttavuuden takaisin saaminen tarvitsee ryhtiliikkeen. Avaaja kehotti kaikkia käymään äänestämässä siinä toivossa, että asiat tulevat muuttumaan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Matomäki Keuruun Pihlajavedeltä ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Anja Kettunen.
Kokousesitelmän piti Mikael Pentikäinen Maaseudun Tulevaisuus -lehden päätoimittaja. Hän puhui
viidestä maaseudun tulevaisuuteen liittyvästä asiasta. Ensimmäiseksi hän kertoi, ettei Suomen talouden suunta ole kestävä, maaseudun menestys vaatii Suomen menestymistä. Tarvitaan uutta ja uudistumista ja Suomen nostaa vain Suomi. Jokaisen päätöksen kohdalla on mietittävä tuoko se työtä ja kasvua! Se
vaatii optimismia ja optimistit johtavat porukkaa.
Toisena on Suomen politiikan suunta, keskittävän politiikan aika on ohi. Uusiutuva biotalous sisältää mahdollisuuden, kuten lähienergia ja uusiutuvat polttoaineet.
Kaikissa puolueissa on oltava johto, joka tämän ymmärtää. Biotalous on ratkaisu maailmalle sen ruoka ja energia.
Kolmas tekijä on osaaminen. Ennen sanottiin, että suomalaisilla on pää ja puu; sivistys ja osaaminen, taidot
ovat tekemisen ankkuri. Suomalainen sivistys on myös
maaseudun voima. Maaseudun Tulevaisuus on perustettu sivistysuskosta ja ammatti- ja talouslehti on seissyt
lukijansa rinnalla kauan. Lukijamäärä on noussut, kun
muilla perinteisillä lehdillä se on laskenut.
Maatalous on osa kansainvälistä taloutta. Vain harvat
Tommi Matomäki liiton kevätkokovoivat maksaa suomalaisesta ruuasta enemmän. Avoiuksen puheenjohtajana
met markkinat, tehokas kauppa ja jalostus ovat ruokabisneksen ydintä kotimaassa. Kaupalla on liikaa neliöitä
ja tuotannon jalostajien on lisättävä tehokkuutta. On
fiksua miettiä mikä on fiksua. Lihan jalostamoiden yhdistäminen tuo tehoa ja tilityskykyä. Kun ruoka
on maistuvaa ja kohtuuhintaista, ostaa sitä suomalaiset mielellään. Ruuantuotannon markkinakuvasta
on huolehdittava.
Maaseudun tulevaisuuden menestystekijänä Pentikäinen pitää yrittäjähenkeä. Maaseudun ihmisillä
on paljon käytännönläheistä osaamista. Nyt tarvitaan suomalaista maataloutta ja biotaloutta. Luottamus ja usko tulevaan sekä toisiimme on tärkeää, sanoi Pentikäinen lopuksi.
Alustuksen jälkeen käydyn keskustelun teemoina olivat Kaupan mahti ruokaostoissa on rahan valtaa.
Onko lehdistö oikeasti riippuvaista, kun miettii miten paljon kauppa markkinoi mm. ruokaa? Jatkettiin
puheenjohtajan pohdintaa edunvalvonnan tilasta. Toisaalta kokousväki ei hyväksynyt oman järjestöä
arvostelua, MTK toimii hyvin. Järjestöuudistus saattaa viedä tuottajayhdistysten toimintamahdollisuuksia. Ympäristölupien menettely on siitä esimerkki ja Matomäki oli tyytyväinen saadusta muutoksesta. Ihmeteltiin Kilpailuviraston näkemystä eurooppalaisten elintarvikejättien ”suosimista”, asetuk9
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sia tulkitaan yksisilmäisesti ja Suomen etua vastaan. Kauhisteltiin maidontuottajien siirtymistä osuustoiminnallisesta yrityksestä pois. Suomen tilanne ihmetytti muussakin mielessä, byrokratia ja virkamiesvalta rajoittavat yrittämistä suuresti.
Todettiin karjatilojen apeat tunnelmat ja kassakriisi. Yksi osuuskunta olisi myös lihapuolella tarpeellinen. Yrittäjien on mietittävä, ajatellaanko ja nähdäänkö tarpeeksi kauas tulevaisuuteen. Toisaalta taas
todettiin kilpailulainsäädännön olevan osuuskuntien yhteenliittymien esteenä. Alustaja vielä kommentoi keskustelua, että ei ole tuottajan etu, jos hän on vastakkain kaupan kanssa ja että kilpailuviraston olisi tunnustettava, että kilpailun luonne on muuttunut. Se on globaalia ja markkinat ovat laajat.

Liiton johtokunnan puheenjohtajuuden vuodenvaihteessa jättäneelle Jukka Kauppiselle luovutettiin kevätkokouksen
yhteydessä itsenäisyyspäivänä myönnetty valtiollinen kunniamerkki

MTK on me! Järjestö on niin vahva kun sen jäsenet ovat ja järjestön tahto on sama kuin jäsenten.
Edustajia tarvitaan, vaikka olet velkaantunut ja työtä riittää, pitää jaksaa lähteä.

Syyskokous
MTK Keski-Suomen syyskokous pidettiin 10.12.2015 Ravintola Priimuksessa Jyväskylässä. Osallistujia
oli 24 yhdistyksestä yhteensä 74 virallista edustajaa. Valtakirjalla oli läsnä 3 yhteisöjäsentä. Kokousedustajia oli yhteensä 77 ja paikalla kokousvieraiden kanssa yhteensä 98 henkilöä.
MTK Keski-Suomen johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kauppinen avasi kokouksen. Hän kokosi haasteellisen vuoden kuulumiset; ohjelmakauden vaihtumisen, epäsuosiolliset sääolot kylvöaikaan ja tukijärjestelmän hankaluudet. Ympäristökorvausjärjestelmään liittyvät uhkat olivat esillä samoin kuin
viljelijän oikeusturva lisäksi lomitukseen on tulossa muutoksia. Tukien maksatukset ovat viivästyneet
ja tilitetyt summatkin ovat pienentyneet. Monella tilalla on vaikea tilanne, kassa on tyhjä. Varmuutta
ei ole tulevasta viljelijän pitää toimia todella lyhytjänteisessä toimintaympäristössä. Markkinaedunvalvonnassa asioita on mietittävä uudella tavalla. Miksi pitää myydä Suomeen, jos kuluttajat eivät ole
valmiita maksamaan laatutuotteesta?
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Kokouksessa jaettiin kolmetoista MTK:n ansiomerkkiä:Tomi Ahonen, Jari Halttunen, Erkki Ikäheimonen, Jari Kananen, Pentti Kananen, Saila Koljonen, Vesa Laitinen, Tommi Matomäki, Taina Pietiläinen,
Pauli Puttonen, Heikki Rasi, Antti Tuukkanen, Hannu Vallipuro, Timo Varis. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Lunttila Äänekoskelta, sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Anja Kettunen.
Kokousvieraana oli MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Hän kertasi puheenvuoronsa aluksi, järjestöuudistuksen tapahtumat. Metsänhoitoyhdistyksestä 80 liittyi MTK:n jäseneksi vuoden 2015 alusta ja
metsänomistajien järjestäytyminen on tapahtunut MTK:ssa tehtyjen ennusteiden mukaisesti. Metsänhoitoyhdistysten jäseninä on 74 % aiemmin metsänhoitomaksun maksaneista jäsenistä, metsästä
järjestäytymisaste on 84 %. Järjestäytymisaste kertoo, että yhdistysten palveluihin ja toimintaan ollaan tyytyväisiä. Metsälinjan alueorganisaatiossa toimii 13 kenttäpäällikköä. Erityisesti asiantuntemusta on haluttu lisätä maankäyttöpolitiikan puolella.
Vuosittainen puunkäyttö lisääntyy nyt tehtyjen investointipäätösten vuoksi 15 - 20 %. Hallitusohjelmassa Suomi on katsottu biotalouden edelläkävijäksi. Keskeisiä lakihankkeita: metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen, uusi Kemera-laki, kansallisen metsästrategian hankesalkku, metsähallituslaki. Aluehallintouudistus tulee vaikuttamaan kaikille hallinnonaloille, iso asia myös maatalous- ja
metsähallinnolle.
Tällä hetkellä Suomen metsissä on enemmän puuta kuin koskaan. Kotimaisen puunkäyttöä voidaan
lisätä jopa 23 milj.m³ vuodessa. Tämän onnistumiseksi puumarkkinoiden toimivuutta ja logistiikkaa
täytyy kuitenkin kehittää. EU:n metsäasialistaa hallitsee ilmasto- ja energiapaketti, jossa on huolehdittu mm. puun riittävyydestä. Euroopassa käytetään keskimäärin n. 70 % kestävistä hakkuumahdollisuuksista ja Suomikin metsien ansiosta toimii hiilinieluna. Metsäsektorin kasvu parantaa hiilitasetta,
koska kasvu perustuu uusiutuvien luonnonvarojen lisäkäyttöön, ei hiiltä vapauttavien resurssien käyttöön.
Kokousväkeä keskustelutti järjestöuudistuksen vaikutukset tuottajayhdistysten jäsenkatoon, metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksen suunnat, kansallinen energiapolitiikka joka toimii mm kivihiilen
suosijana. Paikallista ja alueellisen markkinaedunvalvonnan tärkeydestä muistutettiin, tuotannolle on
tärkeää antaa kasvot ja sitä paikalliset toimijat tekevät. Lomituslain muutoksesta muistutettiin ja siitä,
että maatiloilla on ollut vaikea vuosi, tulot ovat pudonneet 40 - 50 % entisestä. Panoksia kaivattiin
markkinaedunvalvontaan ja tukipolitiikan tulisi pyrkiä tukemaan ruoantuotantoa.
Huomiota kiinnitettiin tuottajayhdistysten asemaan, metsähehtaarimaksu ei saa rasittaa tuottajayhdistyksiä. Kuinka käy jäsenten talous on niin tiukoilla, että jäsenmaksuja ei ole varaa maksaa. Pidemmällä tähtäimellä järjestö on saatava kestävämpään malliin. Metsämaksurasite pitää poistaa tuottajayhdistyksiltä ja –liitoilta. Nyt maatalousedunvalvonta maksaa myös metsäedunvalvontaa.
Puun heikkoa hintaa moitittiin ja kokousvieras muistutti, että puun hinta nousee vain kilpailun kautta.
Metsätalouden asioista mainittiin myös mm. hirvikannan säätelyn tärkeydestä. Kansantalouden potentiaali biotaloudessa askarrutti. Energiaa ostetaan noin 6 mrd. eurolla vuodessa, vaihtotasetta oikaisemalla saataisiin koko Suomilaiva pinnalle. Hallitus on todennut, että biotalouteen voisi syntyä
100 000 uutta työpaikkaa, metsäsektorilla on mahdollisuuksia.

Liiton johtokunnan ja työvaliokunnan kokoukset 2015
13.1.2015

Johtokunnan järjestäytyminen, valiokuntien ja työryhmien jäsenten valinnat
Keski-Suomen maataloustuottajain säätiön hallituksen edustajat
Liiton edustus eri yhteisöissä
11

VUOSIKERTOMUS 2015

18.2.2015

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
Johtokunnan vastuualueet ja raportoinneista sopiminen
Metsävaliokunnan ohjesääntö, Suomi 100 -vuotta juhlavuosi
Pysyvät nurmet keskusteluttivat

8.4.2015

Keski- ja Itä-Suomen liittojen valiokuntien pöytäkirjat ja kannanotot
Pyttipannukampanjan 27.4.2015 ja sukupolvenvaihdoshankesuunnitelman esittely
MTK Valtuuskunnan kokousasiat
MTK:n johtokunnan kesäreissu Keski-Suomessa

25.9.2015

Talouskatsaus 2015
Toimintasuunnitelman painopistealueet ja luonnos vuodelle 2016
Käsiteltiin Liiton suosituksia jäsenmaksuista tuottajayhdistyksille ja yhdistysten jäsenmaksuista. Liiton budjettiluonnos vuodelle 2016
Lausunto valiokuntauudistuksesta MTK:lle
Kehittämishankkeen tilannekatsaus ja Kespa Oy:n tilanne ja purkamisen vaihtoehdot

17.11.2015

Toimintasuunnitelman, talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016
MTK Keski-Suomen syyskokousasioiden ja esityslistan käsittely
MTK:n Valtuuskunnan kokouksen asioiden käsittely
Päätös Toivo – tiedonvälityshankkeen hakemisesta
Kokous oli junassa matkalla Helsinkiin MTK Keski-Suomen johtokunnan kehittämispäiviin

Kokousläsnäolo 2015

13.1.

18.2.

8.4.

25.9.

17.11.

Yhteensä

Hankamäki Kalle (vpj)

x

x

x

x

x

5/5

Hautsalo Ari

x

x

x

x

x

5/5

Jalkanen Juhana

x

x

x

x

-

4/5

Kainu Hannu

x

-

-

-

x

2/5

Kauppinen Jukka (pj, vk-jäsen)

x

x

x

x

x

5/5

Lahti Tero

x

-

x

x

x

4/5

Mäkelä Simo

x

x

x

x

x

5/5

Pietiläinen Tuomas
Tuukkanen Antti
Lunttila Tommi (vk-jäsen)

x
x
x

x
x
-

x
x

x
x
-

x
x
x

5/5
4/5
3/5

Mäkelä Martti (vk-jäsen)

x

-

-

x

x

3/5

Taulukko 1: Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten osallistuminen johtokunnan kokouksiin

Työvaliokunnan kokoukset
11.3 2015

MTK Keski-Suomen esitykset kunniamerkkien saajiksi
Taloustyöryhmän terveiset

9.9.2015

Jäsenmaksut ja niiden perusteet
Talousarvion laadinnan lähetekeskustelu
Yhdistysten jäsenmaksuperusteiden suositukset

VUOSIKERTOMUS 2015

12

14.12.2015

Liiton tulosennusteen käsittely
Nimeämispyynnöt
Kespa Oy:n osakekaupan päättäminen

MTK Keski-Suomi lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita 2015
17.12.
19.10.
15.10.
15.10.
13.10.
29.9.
23.9.
31.8.
28.8.
24.8.
17.8.
11.8.
17.6.
17.6.
10.4.
27.4.
2.4.
30.3.
27.3.
18.2.
12.2.
13.1.

Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunnan kannanotto EU-eläinpalkkioiden kohtuuttomista
sanktioista
Keski- ja Itä-Suomen tuottajaliittojen yhteisen lihavaliokunnan kannanotto
MTK Keski-Suomen lausunto lomituksen kehittämistyöryhmän muistioon ja lomituspalvelulain muutosesitykseen
Keski- ja Itä-Suomen tuottajaliittojen yhteisen sosiaalivaliokunnan lausunto lomituksen
kehittämistyöryhmän muistioon ja lomituspalvelulain muutosesitykseen
Keski- ja Itä-Suomen tuottajaliittojen maitovaliokunnan lausunto lomituksen kehittämistyöryhmän muistioon ja omituspalvelulain muutosesitykseen
Keski- ja Itä-Suomen tuottajaliittojen yhteinen lausunto nitraattiasetuksen muutosesityksestä
Tiedote: Kuinka auttaa uupunutta tai kriisin kohdannutta maatalousyrittäjää?
Varhaisen välittämisen tilaisuus Jyväskylässä 28.9
I-S Lihavaliokunnan tiedote
Lausunto Kinnulan Hautakankaan Tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksesta
Kirjelmä Keski-Suomen kansanedustajille
Lausunto Kyyjärven Hallakankaan tuulivoimapuiston kaavaehdotuksesta
Suomalaisen maidontuotannon ja koko maatalouden kohtalon hetket ovat käsillä - ItäSuomen maitovaliokunnan kannanotto
Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuksesta
Lausunto Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan luonnoksesta
Itä-Suomen verovaliokunta tiedote
Tiedote: Tuottajat vaativat tänään Jyväskylän kävelykadun Kompassilla järjestettävällä
pyttipannuprotestilla ruuan tuottajaosuuden nostoa reilummalle tasolle
Keski- ja Itä-Suomen maa- ja ympäristöpoliittisen valiokunnan kannanotto nitraattiasetuksesta
Lausunto Tuulivoima OYK Kyyjärvi Hallakangas
Lausunto vesienhoitosuunnitelmien ehdotuksiin vuosille 2016-2021
Tiedote: MEP Henna Virkkunen nuorten maatilayrittäjien matkassa Keski-Suomessa
Keski- ja Itä-Suomen maitovaliokunnan kannanotto
Tiedote liiton johtokunnan järjestäytymisestä

Tämän me teimme – tiivistelmä vuoden 2015 toiminnasta
Viljelijöiden talousahdinko, ruokaketjun epätasainen tulonjako ja kuluttajien valinnat edelleen kärkiteemoja
Ruokaketjun epäreilu tulonjako oli edelleen markkinaedunvalvonnan kärkiteema. Samoin haluttiin
kiinnittää kansalaisten huomiota ruoan alkuperämerkintöihin ja ostopäätöksiin. Kuluttajia ja eri toimijoita muistutettiin siitä, että alkutuottajat eivät pärjää tällä menolla ja näin kuihdutetaan omavarainen ruoantuotanto. Tämä viesti tuotiin näkyvästi esille mm. 27.4. alueellisten pyttipannukampanja13
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tapahtumien sarjalla. Yksi näistä paljon julkisuutta saaneista ”Miksi se joka tekee eniten, saa vähiten”
-tapahtumista oli Jyväskylän kävelykadulla.
Lähiruokamarkkinoiden kehittymistä seurattiin tiiviisti. Vaihtoehtoisia markkinakanavia maatilansa
tuotteille hakeville tarjottiin apua koulutuspäivässä, jossa paneuduttiin mm. elintarvikesäädösten
vaatimuksiin.
Tiukka taloustilanne ja monet muut paineet maatiloilla herättivät laajasti huolta. Tuottajaliitto järjesti
vuoden aikana Melan kanssa viljelijöille ja heidän kanssa työtä tekeville tilaisuuksia, joissa rohkaistiin
mahdollisten ongelmien puheeksi ottamiseen varhaisen välittämisen mallilla. Hyvinvointipäivässä
haettiin viljelijöille keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja mahdollisen akuutin talouskriisin
kanssa selviämiseksi. Eläinaktivistien iskuihin varautumiseksi järjestettiin valmennustilaisuus ja jaettiin
asiaan liittyvää tietoa.

Keski-Suomen kansanedustajat vierailivat elokuussa Toivakassa Jaatisten maatilalla

Lomitusjärjestelmä elintärkeä hyvinvointipalvelu kotieläintilallisille
MTK yhdistyksesi edustaja on lomituksen yhteistoimintaryhmässä, jossa seurataan lomituksen toimivuutta ja siihen liittyviä käytännön kysymyksiä.
Vuoden 2015 syksyllä Sosiaali- ja terveysministeriö antoi lomituspalvelulakiin esityksen, joka olisi vienyt lomaoikeuden maakunnassamme vajaalta neljännekseltä lomaoikeutetuista ja työt kolmannekselta lomittajista. MTK johto, MTK Keski-Suomi sekä aktiiviset jäsenet ovat vaikuttaneet asian valmisteluun omalta osaltaan. KSML ja MT –lehdissä oli aiheeseen liittyviä mielipidekirjoituksia. Lakimuutoksen pahimmat kohdat lientyivät sekä vaikutettiin lain toimeenpanon käyttäjänäkökulman huomioimiseksi.
VUOSIKERTOMUS 2015
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Vaalivuosi kiritti tavallista tehokkaampaan yhteydenpitoon politiikantekijöiden suuntaan
Eduskuntavaalien alla MTK:n vaaliohjelma toimitettiin kaikille keskisuomalaisille ehdokkaille puoluetoimistojen kautta. MTK järjesti vaalipaneeleita ja yksi toteutettiin yhdessä MTK Keski-Suomen ja
STTK:n kanssa.
Vuonna 2015 aloittaneeseen eduskuntaan ja keskisuomalaisiin kansanedustajiin on oltu useita kertoja
yhteydessä. Viimeisimmät ovat liittyneet lomituspalvelulakiin, liikennetraktoreiden ajokorttivaatimuksiin sekä nautarekisteri-ilmoitusten kohtuuttomiin sanktioihin. Maaseutunuoret järjestävät kansanedustajillemme ja MEP Virkkuselle tilavierailuita ja jokaisella edustajalla on oma kummitila.
Maatilojen verotus-, tuki- ja sukupolvenvaihdosasiat jäsenviestinnässä tärkeällä sijalla
MTK Keski-Suomi on mukana kehittämistyössä, jonka
avulla pyritään viemään eteenpäin jäsenkunnan yritystoimintaa. Olemme mukana ohjausryhmissä, hankkeiden suunnittelutyöpajoissa ja viestimässä maatilojen
näkökulmasta parhaimmista keinoista jne. Olemme
tehneet maakunnassamme myös pitkään sukupolvenvaihdosten edistämistyötä, järjestäneet tukihaku– ja
veroinfoja sekä muita ajankohtaisia tilaisuuksia. Myös
tänä vuonna se on tarkoittanut kymmeniä tilaisuuksia ja
satoja osallistujia. Tukihakuinfot on järjestetty yhdessä
Ely:n ja kuntien maaseututoimen ja ProAgrian kanssa.
MTK Keski-Suomen johtokunta on tavannut ProAgria
Keski-Suomen ja Maitosuomen hallituksien kanssa. Tapasimme Keskisuomalaisen päätoimittajan, toimituskunnan ja toimitusjohtajan kuluneen vuoden aikana.
Ympäristökorvausjärjestelmä, nitraattiasetus ja kaavoitus vaativat MTK:n toimia
Maankäyttöön ja ympäristöön liittyvät asiat ovat olleet
myös tänä vuonna monin tavoin esillä liiton edunvalvontatyössä. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän vaatimukset ja toimenpiteet puhuttivat paljon. Tuottajaliitto oli aktiivinen siihen liittyvän tiedon levittämisessä
esimerkiksi järjestämällä tuki-infotilaisuuksia eri puolella
Keski-Suomea. Palautetta ympäristökorvauksen mukanaan
tuomista epäkohdista välitettiin eteenpäin. Alueemme näkemys tuotiin esiin myös nitraattiasetuksen uudistamistyöhön. MTK:n ansiosta asetusta saatiinkin muutettua parempaan suuntaan.

EU-avustajatoimintaa täydet 20 vuotta! Alusta
asti mukana olleet osallistuivat avustajien koulutukseen myös vuonna 2015. Kuvasta puuttuu
samaan joukkoon kuuluva MTK-KorpilahtiMuuramen puheenjohtaja Minna Häkkinen.

Vuoden aikana Suomeen laadittiin seuraavalle viisivuotiskaudelle uusia vesienhoitoalueittaisia vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia. Liitto oli mukana niiden maakunnallisessa valmistelussa
ja antoi lausunnot.
Kaavoituksessa tapahtuu jatkuvasti jossakin päin maakuntaa. Vuoden aikana annettiin lausunto useisiin tuulivoima- ja rantaosayleiskaavoihin ja aktivoitiin myös paikallisia edunvalvojia kuntien maankäyttöpolitiikan seurantaan. Maakuntakaavan ja arvokkaiden maisema-alueiden päivittäminen käyn15
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nistyi tämän vuoden aikana. Tuottajaliitto antoi näihin liittyvät lausuntonsa ja seuraa edelleen maanomistajan näkökulmasta tiiviisti päivitysten edistymistä.
Kaavoituksen vaikutukseen elinkeinotoiminnassa haluttiin kiinnittää yleisempää huomiota järjestämällä MTK-metsälinjan ja Keski-Suomen metsäkeskuksen kanssa yhteinen koulutuspäivä MTKyhdistysten luottamushenkilöille, kuntakaavoittajille ja muille asian kanssa tekemisissä oleville. Muutamissa ympäristö- ja maa-aineslupaan liittyvissä yksittäistapauksissa, joilla katsottiin olevan yleisempää ennakkotapauksen luonteista merkitystä, oltiin tiiviimmin mukana maanomistajan tukena.
Järjestötyön kehittäminen ja -koulutus
Tuottajaliiton toimilla pyrittiin jälleen aktivoimaan ja
tukemaan paikallisyhdistysten edunvalvonta- ja järjestötyötä. Tänä vuonna on kiinnitetty huomiota erityisesti maataloustuottajayhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten yhteistyön ja kaiken kaikkiaan paikallisen edunvalvonnan tehostamiseen. Aluetasolla yhteistyötä metsä- ja maatalouslinjan yhteistyön organisointia varten
perustettiin metsävaliokunta.
Paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille liitto
järjesti vuoden aikana pari tapaamista. Lisäksi yhdistysten puheenjohtajat kutsuttiin loppukesästä neuvoa
antavaan kokoukseen miettimään järjestön toimenpiteitä, joilla voitaisiin reagoida edunvalvonnallisesti
maatiloja tänä vuonna erityisesti kohdanneeseen talouskurimukseen. Luottamushenkilöille tarjottu koulutus Hanna Hautamäki ja Leena Kivelä Petäjävedeltä itä- ja
painottui tänä vuonna viestinnän ja kuluttajakontaktien Keski-Suomen tuottajaliittojen yhteisillä luottamushenkilöpäivillä Nurmeksessa tammikuussa
kehittämiseen.

Sektorikohtainen edunvalvonta sekä valiokuntien toiminta
Maaseutunuoret
Tuottajaliiton maaseutunuorten valiokunta kokoontui kokousta varten vuoden 2015 yhteensä kolme
kertaa omassa maakunnassa (18.2. Konnevesi, 27.3. JKL, 29.9. JKL) ja kerran yhteiskokoukseen ItäSuomen tuottajaliittojen nuorten valiokuntien kanssa (10.4. Nurmes). Lisäksi valiokunta piti yhden
sähköpostikokouksen (10.12.-18.12).
Helmikuussa valiokunta järjesti Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkuselle maatilakiertoajelun
Konnevedellä. Tilavierailujen yhteydessä kerrottiin keskisuomalaisen maatilayrittämisen arjesta ja
tulevaisuuden näkymistä nuorten yrittäjien näkökulmasta ja tuotiin esiin mm. maatalouden heikentynyt kannattavuus sekä tukibyrokratian ja muun sääntelyn vaikutuksia käytännön työhön. Päättäjäyhteyksiä viriteltiin myös kansanedustajiin uusimalla edustajien kummimaatilaverkostoa tuoreen eduskuntakokoonpanon mukaiseksi.
Maaliskuussa Satakunnan maaseutunuoret olivat vierailulla Keski-Suomessa ja tapasivat yhteisessä
illanvietossa myös Keski-Suomen kollegoita. Liittoyhteistyötä tehtiin siten myös lännen suuntaan.
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Nuoria yrittäjiä oli näkyvästi esillä myös huhtikuussa Jyväskylässä järjestetyssä ”Miksi se joka tekee
eniten, saa vähiten” -tapahtumassa Jyväskylän kävelykadulla. Toukokuussa (4.-5.5.) nuorten valiokunta esiintyi omalla messuosastolla Valtran Jyväskylän uuden toimipisteen avajaistapahtumassa.
Nuorille suunnattu, Itä- ja Keski-Suomen alueen tuottajaliittojen yhteinen viestintäkurssi MTK2 järjestettiin lokakuussa Laukaan Peurungassa. Omalla alueella nuorten viestintää pyrittiin tehostamaan
myös sosiaalisen median tehokkaammalla hyväksikäytöllä sekä valiokunnan jäsenten kesken että laajemmin maaseutunuorten ryhmässä.

Keski-Suomen edustajia nuorten syysparlamentissa Kuopiossa

Marraskuussa Kuopiossa järjestetyssä maaseutunuorten syysparlamentissa Keski-Suomesta oli seitsemän osallistujaa, joista kolme oli valtuutettu antamaan Keski-Suomen äänet nuorten edustajan
vaalissa MTK:n johtokuntapaikalle.
Loppuvuodesta paikallisyhdistyksiltä pyydettiin ehdotuksia liiton nuorten valiokunnan uusiksi jäseniksi
vuodenvaihteessa erovuoroisilta vapautuville paikolle. Hyviä ehdokkaita saatiinkin useita. Kuitenkin
maaseutunuorten toiminnan aktivoituminen paikallisyhdistystasolla ja uusien toimijoiden löytyminen
osoittautui edelleen haasteelliseksi ja vaatii ponnisteluja niin liitossa kuin paikallisyhdistyksissäkin.

Sosiaali- ja veropolitiikka –
Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen sosiaalivaliokunta 2015
Maatalouslomitusjärjestelmää uhanneet heikennykset ja lomituspalvelulain muutosesitys työllisti
kertomusvuonna sosiaalipoliittista edunvalvontaa järjestön kaikilla tasoilla. Myös Itä- ja Keski-Suomen
tuottajaliittojen yhteistyöalueella sosiaalivaliokunnan työssä lomitusasiat olivat tavallistakin korostetummin esillä.
Toki myös mm. työterveyshuollon ja työssä jaksamisen kysymykset yleisemmin olivat esillä vuoden
aikana. Keski-Suomen tuottajaliitto järjesti siihen teemaan liittyen syyskuussa varhaisen välittämisen
–koulutus- ja keskustelutilaisuuden viljelijöille ja heidän sidosryhmilleen ja marraskuussa maatilayrittäjien hyvinvointipäivän.
Sosiaalivaliokunta kirjelmöi tammikuun kokouksen tuloksena lomitusasioista sekä keskusliiton hyvinvointivaliokunnalle että STM:n asettamalle maatalouslomituksen kehittämistyöryhmälle. Keskusliitolle
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osoitetussa kirjelmässä todettiin nykyisen lomituspalvelujärjestelmän olevan sinänsä toimiva, mutta
samalla vaadittiin järjestelmän edelleen kehittämistä ja siihen liittyvien selkeiden tavoitteiden asettamista toimia lomitusjärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi. Valiokunta painotti vastustustavans
maatalousyrittäjien sosiaaliturvan heikentämistä ja asettamista eriarvoiseen asemaan ammattinsa
perusteella.
STM:n työryhmälle osoitetussa kirjelmässä todettiin, että lomituspalvelujen toimeenpano on luontevaa olla sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa mutta kehotti kuitenkin SOTE- uudistuksen yhteydessä harkitsemaan mallia, jossa lomituspalvelu olisi osana kuntien lakisääteisiä tehtäviä, kuten se
on ollut lomitushistorian alussakin ja nykyinen kustannustehokas toteutusmalli toimisi jatkossakin
kustannustehokkaana. Lomituspalveluun suunniteltua lomitussetelimallia kohtaan oltiin kriittisiä samoin kuin palvelun totaalista yksityistämistä kohtaan. Näiden muutosten nähtiin johtavan palvelutuotannon epätasaisuuden ja saatavuuden vuoksi eriarvoisuuden lisääntymiseen yrittäjien välillä.
Jatkovalmistelun edistämiseksi valiokunta kannatti riittävän pitkää siirtymäaikaa. Lomituspalvelulain
uudistaminen on tehtävä vain välttämättömien asioiden suhteen nyt, joita komissio edellyttää kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi korostettiin, että maatalouden rakennekehityksestä johtuvat jo saavutetut ja tulevat säästöt tulee ottaa huomioon hallituksen säästötalkoissa. STM:lle osoittamassaan
kirjelmässä ja lokakuussa antamassaan kannanotossa hallituksen esitykseen lomituspalvelulain muuttamiseksi, valiokunta otti kantaa myös lukuisiin muihin lomituspalvelun muutosesityksen yksityiskohtiin Lomituksen kehittämistyöryhmän muistiosta ja lomituspalvelulain muutosesityksestä oman lausuntonsa antoivat myös alueen tuottajaliitot sekä alueen yhteinen maitovaliokunta1.
Aktiivisella edunvalvontatyöllä lakimuutoksen pahimmat heikennykset saatiin torjuttua ja samalla
vaikutettiin lain toimeenpanon käyttäjänäkökulman huomioimiseksi.
Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen sosiaalivaliokunta piti vuoden aikana kolme kokousta. Valiokunnan
puheenjohtajana toimi Paula Pusa Keuruulta ja sihteerinä Maija Kakriainen MTK-Pohjois-Karjalasta.

Vero - Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen verovaliokunta 2015
Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen verovaliokunta kiinnitti huomiota maatilatalouden heikkoon talouskehitykseen ja esitti valtiovallalle nopeita veropäätöksiä viljelijöiden taloustilanteen helpottamiseksi.
Valiokunta muistutti hallintoa esimerkiksi maatalouden tasausvarauksen kehittämistarpeista. Nykyisessä mallissa tasausvarausta voi tehdä enimmillään 40 % puhtaasta tulosta ja varauksen maatilakohtainen enimmäismäärä on 13 500 euroa. Enimmäismäärän raja euroina on jälkeenjäänyt maatilojen
kehityksestä ja valiokunta esittää euromääräisen ylärajan poistamista.
Maatalouden taloussuhdanteiden vaihtelut tulevat eri arvioiden mukaan lisääntymään ja maatalousyrittäjät tarvitsevat lisää mahdollisuuksia järkevään ja pitkäjänteiseen taloussuunnitteluun. Tasausvarauksen suurempi liikkumavara on etenkin tarpeen investoivilla tiloilla.2

1
2

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/953266136
81996182/default/Tiedote%20Ita-Suomen%20verovaliokunta%2010.4.2015.pdf
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Verovaliokunta kannattaa eduskunnan lakivaliokunnan lausuntoa yritysten sukupolvenvaihdosten
perintö- ja lahjaverojen maksuajan pidentämisestä 10 vuoteen nykyisen viiden vuoden sijasta. Verovaliokunta vaatii myös metsätilojen mukaan ottamisesta perintö- ja lahjaverotuksen huojennuksen
piiriin, jotta metsätalouden harjoittajat pääsevät yhdenmukaiseen asemaan muihin yrittäjiin nähden.
Perintö- ja lahjaverotuksen tulee tukea tilojen rakennekehitystä.
Maatalousyrittäjien verorasitus on osakeyhtiötä suurempi. Verovaliokunta vaatii, että ammatinharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotus kevennetään osakeyhtiöiden tasolle.
Verovaliokunta vaatii pääomaveroon yrittäjävähennystä. Pääomaverotuksen progressio on poistettava maa- ja metsätalouden harjoittajien osalta. Maa- ja metsätalouden harjoittamisessa on tyypillistä,
että myytävät kertaerät ovat suuria ja myyntivuotta voi edeltää ja seurata useampi vuosi ilman merkittäviä myyntituloja.
Valiokunta vaatii maa- ja metsätalouden tuotantorakennusten sekä maatalouteen liittyvien liitännäiselinkeinojen kiinteistöjen kiinteistöverojen poistoa. Kiinteistövero on merkittävä rasite tuotantoaan
laajentaneilla kotieläintiloilla, koska rakennukseen kohdistuvia velkoja oteta huomioon kiinteistöveroa määrättäessä.
Itä- ja Keski-Suomen verovaliokunta piti vuoden aikana kaksi kokousta. Valiokunnan puheenjohtajana
toimi Juha Paajanen MTK-Etelä-Savosta ja sihteerinä Sirpa Lintunen MTK-Pohjois-Savosta.

Liha- Itä-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta 2015
Lihantuotannon heikko kannattavuus, tulotukien leikkaukset, tukien maksuviiveet ja alentuneiden
tuottajahintojen kohdistuminen merkittävältä osin lihantuotantoon olivat lihavaliokunnan keskeisiä
huolenaiheita. Tilanne näkyy mm. tuotannon alenemisena ja investointihaluttomuutena. Huolta kannetaan myös yrittäjien hyvinvoinnista ja jaksamsesta.
Suomen lihantuotanto ei riitä enää kattamaan kotimaan kysyntää. Merkittävintä on ollut sianlihantuotannon alenema. Etenkin Itä-Suomessa sianlihantuotantotiloja on lopettanut paljon. Alentunut
tuotanto ei ole nostanut tuottajahintoja, vaan ne ovat laskeneet. Halvat tuontierät ja se, että maanviljelijöillä ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa myymiensä tuotteiden hintaan pitää tuottajahinnat
alhaalla ja kurjistaa tilannetta entisestään.
Peltotuista ja -korvauksista eniten on laskenut ympäristökorvauksen taso. Osa lihatiloista, mm. sikatilat ja tehokkaimmat nautatilat, joutuivat jäämään ympäristökorvausohjelman ulkopuolelle tiukentuneiden lannanlevitysehtojen takia. Nitraattiasetuksen kiristyminen toi ympäristökorvauksen menetyksen lisäksi uuden kustannuspaineen tuotannolle. Eläinten hyvinvointikorvauksen perustason lasku
alensi eläinyksiköiden kautta tulevaa korvausmäärää.
Tukieurot on käytettävä nykyistä tehokkaammin. Tukijärjestelmää on muutettava niin, että tuet kohdennetaan paremmin aktiivisessa tuotannossa oleville tiloille. Valiokunta vaatii myös suuntaamaan
tukia enemmän epäsuotuisammille viljelyalueilla Itä- ja Pohjois-Suomeen ja aktiiviviljelyssä olevien
vielä korvauskelvottomien peltojen saamista tukikelpoisuuden piriin.
Muutokset EU-tukiin ja korvauksiin on tehtävä viimeistään EU:n maatalouspolitiikan välitarkastuksen
yhteydessä 2017. Kansallisten tukien muutokset on mahdollista aloittaa heti. Rahoitus järjestyy karsimalla turhaa hallintoa, lopettamalla tuottamattoman toiminnan tukeminen.
Ilman nopeita tuotannon kannattavuutta parantavia toimia lihantuotannon jatkamisen edellytykset
ovat erittäin heikot. Antaessamme tilaa enemmän elintarvikkeiden tuonnille menetämme lisää työ-
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paikkoja maatiloilla ja jalostavassa teollisuudessa. Huoltovarmuuteen liittyvät asiat on otettava vakavasti huomioon, kun tehdään päätöksiä maatalouden toimintaedellytyksiin.
Lihatilojen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn tarvitaan nopeita korjaavia toimia. Itä-Suomen MTK
liittojen lihavaliokunta on vedonnut lihaketjun kaikkiin osapuoliin, teollisuuteen, kauppaan ja Suomen
hallitukseen, että lihatuotannon jatkuvuus voidaan turvata Suomessa ja myös Itä-Suomen alueella.
Sama vetoomus osoitetaan myös MTK:lle3.
Joulukuussa valiokunta teki kannanoton EU-eläinpalkkioihin liittyvistä kohtuuttomista sanktioista,
jotka aiheutuivat eläinrekisteri-ilmoitusten viiveistä.4
Lihavaliokunta piti vuoden 2015 aikana kolme kokousta. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Jukka
Kauppinen Hankasalmelta ja sihteerinä Jari Kauhanen MTK-Pohjois-Savosta.

Maito – Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta 2015
Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta käsitteli helmikuun kokouksessaan maidontuotannon kehittymistä ja viljelijätukiin kohdistuvia ongelmia. Valiokunta pitää välttämättömänä, että maidon pohjoinen tuki maksetaan jatkossakin litrakohtaisena. Maa- ja metsätalousministeriö päätös olla jatkamatta
maidontuotannon ohjausjärjestelmää pohjoisen tuen alueella, tulee aiheuttamaan suuria uhkia alueen maidontuotannolle. EU-komissio tulee puuttumaan kiintiörajoitteiden ylittymiseen, mikä vaarantaa pohjoisen tuen maksamisen nykyisellä tavalla. Tuotannon vapauttaminen ei ole maidontuotannon
etu ja vaarantaa koko pohjoisen tuen perusteet. Itä-Suomen maitovaliokunta pitää välttämättömänä,
että Suomessa valmistellaan maidon tuotannonohjausjärjestelmä vuoden 2016 alkuun mennessä.
Ympäristötuen osalta hallinnon tulee varmistaa kevään tukihakuun mennessä, että jokainen viljelijä
tietää tarkalleen, millä ehdoilla peltoja viljellään ympäristökorvausjärjestelmässä ja siinä tapauksessa,
jos viljelijä päättää jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle.
Maitovaliokunta otti kantaa myös lomituspalvelulain uudistamiseen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että lomituspalveluja koskevien lakien uudistaminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Lakien tärkein
tavoite on turvata toimivat lomitus- ja sijaisapupalvelut maatalousyrittäjille.5 Lokakuussa valiokunta
otti vielä uudelleen kantaa lomituspalvelulain uudistamiseen.
Elokuussa Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta vaati kannanotossaan, että MTK ja valtio ryhtyvät
välittömiin toimenpiteisiin maatilojen kassakriisin ratkaisemiseksi6. Maaseudun Tulevaisuus uutisoi

3

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/953266136
82061736/default/Lihavaliokunnantiedote310815.pdf
4

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/953266136
81996179/default/Lihavaliokunnantiedote171215.pdf
5

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/956446591
24209030/default/Tiedote_1_Ita_Suomen_maitovaliokunta_pohjoinen_tuki_ja_lomitus_12022015.pdf
6

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/953266136
81996181/default/Tiedote_1_Ita_Suomen_maitovaliokunta_11082015.pdf
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10.8. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan vaatimusta maatalouden pelastuspaketiksi. Maitovaliokunta yhtyy Marttilan vaatimukseen ja edellyttää, että pelastuspaketti myös toteutetaan valtion taholta.
Venäjän kriisi on iskenyt erityisesti maidontuottajiin, mutta myös muuhun kotieläintuotantoon ja
maatalouteen. Kuluneen kesän huono sää ja kaupan harjoittama halpuuttaminen ovat pahentaneet
tilannetta entisestään. Mikään tuotantosuunta ei kestä nykyistä tilannetta.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että kaikkia maatalouden tukien maksatuksia aikaistetaan Maaseutuviraston esittämästä aikataulusta. Mavi on vastuussa tukien maksatuksista ja on saanut myös
merkittäviä lisäresursseja tämän toteuttamiseen. Tästä huolimatta virasto ei edelleenkään näytä kykenevän hoitamaan sen vastuulla olevia tehtäviä. Loppukädessä vastuu on viraston johdolla. ItäSuomen maitovaliokunta pitää selvänä, että johdon on otettava vastuu viraston toiminnasta. Jos Mavi
ei pysty hoitamaan tehtäviään, tulee viraston johto vaihtaa.
Valiokunta vaatii, että suomalainen maataloustuotanto saa vastaavalla tavalla kriisipaketin kuin, mitä
mm. Ranskassa on tehty. Tämän lisäksi maatalouden asemaa tulee kohentaa mm. kilpailulain ja hankintalain nopeilla muutoksilla, jotta kotimaisen tuotannon kilpailukykyä voidaan nostaa sekä vähittäiskaupan suuntaan kuin julkisten hankintojen osalta.
Kilpailulaki ei tällä hetkellä huomioi lainkaan kotimaisen elintarvikeketjun sisäistä epäreilua kilpailutilannetta. Hankintalaki taas antaa mahdollisuuden hankkia elintarvikkeita, joiden tuotantomenetelmät
eivät ole Suomen lakien mukaisia.7
Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta piti vuoden 2015 aikana kolme kokousta. Valiokunnan puheenjohtaja oli Mikko Heikkinen, Pohjois-Savosta ja sihteeri Vesa Kallio Etelä-Savosta.

MTK-Joutsa toi ruoantuottajat esille Joutsan Joutopäivillä heinäkuussa

7

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/953266136
81996181/default/Tiedote_1_Ita_Suomen_maitovaliokunta_11082015.pdf
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Vilja - Itä- ja Keski-Suomen viljavaliokunta 2015
Itä- ja Keski-Suomen yhteinen viljakasvivaliokunta kokoontui kerran kertomusvuoden aikana. Syksyllä
2015 myöhään venyneen puintikauden vuoksi ja hyvän puintipäivän osuessa kohdalle lokakuussa
Koneagria-näyttelyn yhteyteen sovittu kokous jouduttiin perumaan. Joulukuussa yli puolet valiokunnan jäsenistä osallistui Helsingissä järjestettyyn keskusliiton viljavaliokunnan ja aluevaliokuntien yhteiskokoukseen.
Järjestäytymiskokous järjestettiin Kiuruvedellä valiokunnan jäsenen Matti Lappalaisen maatilalla, joka
oli samalla myös yhtenä tutustumiskohteena. Toisena tilakohteena Kiuruvedellä oli merkittävän määrän rehuviljaa käyttävä nautatila. Kokouksen pääteemoina olivat tilojen välisen viljakaupan edistäminen ja viljasektorin markkinaedunvalvonnan kehittäminen MTK:ssa.
Paikalla olleiden viljelijöiden mukaan tilojen väliset kauppasopimukset tehdään tuttujen toimijoiden
kesken usein suullisesti. Kirjallisen sopimuskäytännön yleistyminen yleistyminen olisi tosin suotavaa.
Todettiin, että tilojen maksuvalmiuden heikkeneminen tuo epävarmuutta viljakauppatilityksiin.
Laatuhinnoittelua pitäisi kehittää, mikä motivoisi laatuviljan tuottamiseen. Karjatilalliset ovat ostopäätöstä tehdessään kiinnostuneita lähinnä hl-painosta, jonka pitäisi olla ohralla yli 65 kg/hl. Molempien osapuolten kannalta olisi parempi, jos laatuvaatimuksista hinnoitteluehtoineen tehtäisiin viljelysopimus jo ennen kylvöjä. Laatua pitää osata myös markkinoida, jotta asiakkaat osaavat antaa sille
riittävästi arvoa hinnoittelusta keskusteltaessa.
Kokoukseen etänä ääniyhteydellä osallistunut MTK:n vilja-asiamies Max Schulman oli sitä mieltä, että
laadusta ollaan kyllä valmiita maksamaan, mikäli laatu voidaan todistaa luotettavasti ja molempien
osapuolien hyväksymällä tavalla. Viljaerästä pitää ottaa ennakkonäytteet ja analysoida ne puolueettomassa labrassa ennen kaupankäyntiä.
Kustannustietoisuutta olisi myös lisättävä sekä viljanmyyjän että –ostajan näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan sopimuskäytäntöjä ja osaamista tilojen välisessä viljakaupassa pitäisi kehittää. Esimerkiksi putkihinnoittelu voisi olla tilojen välisessä kaupassa toimiva malli, jolloin kumpikin osapuoli voisi hallita
hintavaihteluriskejä nykyistä paremmin. Valiokunta kannatti MTK:n suunnitelmia markkinaedunvalvonnan kehittämisestä ja seuraa asian jatkotyöstämistä tiiviisti.
Keski- ja Itä-Suomessa tilojen välisessä kaupassa ongelmana on se, että myytävää on liian vähän. Ostaja ja myyjä eivät kohtaa. Sopimustoiminta on kehittymätöntä ja käytännön esteitä on mm. viljaerien
laadun ja määrien määrittelyssä. Tämän ongelman lievittämiseksi valiokunta päätti, että Keski- ja ItäSuomen liittoyhteistyöalueella kartoitetaan mahdollisten punnituspaikkojen verkostoa, sekä viljelijöiden mahdollisuuksia hankkia erityyppisiä vaakalaitteistoja ja kiinnostusta tilojen väliseen viljakauppaan.
Kysely toteutettiin 10.3.2015-13.4.2015 välisenä aikana sähköisellä kyselylomakkeella. Vastaajien
perusjoukkona olivat Keski- ja Itä-Suomen tuottajayhdistysten johtokuntien jäsenet ja heidän kauttaan kyselyä levitettiin myös alueen laajemmalle tilajoukolle.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi maanviljelijä Yrjö Ehrnrooth MTK-Etelä-Savosta ja sihteerinä Pertti Ruuska MTK-Keski-Suomesta
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Luonnonmukainen tuotanto - Itä-Suomen luomuvaliokunta 2015
Itä-Suomen MTK – liittojen luomuvaliokunta on 17.3.2015 pitämässään kokouksessa käsitellyt valtioneuvoston asetusta 1250/2014. Valiokunta pitää asetuksen valmistelua puutteellisena, joka ei huomioi asetuksen toimeenpanon vaikutuksia maataloudentoimintaedellytyksiin alueilla, joilla on yli 15 %
kaltevia pellonosia ja joilta kielletään kaikki lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys.
Valiokunnan mielestä ehto on kohtuuton alueille ja tiloille, joilla on runsaasti ko. kaltevuusprosentin
ylimeneviä peltoja, karjataloutta ja erityisesti luomutuotantoa, kuten Itä-Suomessa. Valiokunta pitääkin ihmeellisenä, miten alueena Itä-Suomi ja luomukotieläintalous saatetaan asetuksella ylitsepääsemättömään tilaan ja viljelijät toimimaan vastoin asetusta pystyäkseen selviytymään tilaan kohdistuvista taloudellisista velvoitteista. Täydentävien ehtojen kautta määräytyvät sanktiot johtavat samaan
taloudelliseen lopputulokseen kolmenvuoden sisällä kuin tilakohtainen konkurssi. Kotieläintuotantoon tehdyiltä taloudellisilta investoinneilta viedään pohja pois ja tilat eivät pysty selviytymään taloudellisista velvoitteista.
Valiokunta esittääkin, että valtioneuvoston asetus 1250/2014 saatetaan uutteen valmisteluun ja asetuksen 10 §:n kohta peltolohkojen kaltevuus muutetaan muotoon ”vähintään 20 prosenttia”. Lisäksi
kohtaa on täydennettävä ehdolla, ”kaltevuus voi olla suurempi alueilla, joilla lannanlevitys ei aiheuta
huuhtoutumisriskiä”. Lisäksi tulee selvittää mitä vaikutuksia on pohjavesialueelle rakentamista rajoittavalla 4§ 1 mom. ja 7§ lantalan kattamisvaatimuksella on tiloille, ja kuinka niitä aiotaan käytännössä
soveltaa hallinnon taholta.
Valiokunta on huolestunut tukineuvottelijoiden vähättelevästä suhtautumisesta asetuksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista yksittäiselle tilalle. Toteamukset, ettei tämä kosketa kuin pientä osaa
tiloista ja viljelijöitä, eikä niillä ole merkitystä kokonaisuuden kannalta, ovat tyrmistyttäviä viljelijöitä
kohtaan jotka kamppailevat lisääntyvän byrokratian kanssa. Näille yksittäisille tiloille voidaan kuitenkin aiheuttaa sellaiset taloudelliset tappiot, että tulee ”ns. torpasta lähtö”. Tämän vuoksi tämäntyyppisistä asetuksista tulisi tehdä ns. ”ympäristönvaikutusarvio” maatilan näkökulmasta. Lain ja asetuksen perusteissa on arvioitava mitä vaikutuksia ko. toimenpiteellä on yksittäiselle maatilalle. Ellei tähän
lainlaatija pysty, on silloin lain- ja asetuksen laadinnassa ja toimeenpanossa lähdettävä siitä, ettei
laista ja asetuksesta aiheudu yksittäiselle viljelijälle taloudellisesti kohtuutonta haittaa.
Luomuvaliokunnan kannanotto MTK:n valiokuntauudistukseen
Itä- ja Keski-Suomen luomuvaliokunta käsitteli 4.11.2015 kokouksessaan MTK:n valiokuntauudistusta
luonnonmukaisentuotannonvaliokunnan ja valiokuntien edunvalvonnan näkökulmasta. MTK:n on
säilytettävä luonnonmukaisentuotannonvaliokunta omana valiokuntanaan. MTK:lla on oltava oma
edunvalvontaelin myös luomussa. MTK on asiantuntijaorganisaatio, jossa viljelijänäkemys ja luomuedunvalvonnallinen ammattitaito luomuasioissa ovat välttämätöntä.
Tämä on MTK:lle erittäin iso imagokysymys. Valiokunta pelkää, että MTK antaa negatiivisen mielikuvan nousevalle trendille, josta on maininta hallitusohjelmassa ja Manner-Suomen maaseutuohjelmassa sekä alueellisissa maaseudun kehittämisohjelmissa. Luomuvaliokunnan lakkauttaminen on kuin
”märkä rätti” luomutuottajille ja antaa myös kuluttajille negatiivisen ympäristökuvan järjestöstä.
Luomutuotanto on ainoa tuotantomuoto, jossa voimme olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä esimerkkinä luomukaura.
Valiokunta esitti C-liitoille, että liitot tekevät MTK:n valtuuskunnalle aloitteen luomuvaliokunnan säilyttämiseksi omana valiokuntanaan MTK:ssa.
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Itä-Suomen luomuvaliokunnan kantana on, että MTK:n tuotantovaliokunnat ovat viljelijöiden
edunajajia, joihin MTK – liitot valitsevat edustajat. Valiokuntien tulee olla riippumattomia ulkopuolisesta vaikutusvallasta. Ulkopuoliset edustajat voivat toimia kutsuttuina asiantuntijoina valiokunnissa.

Ympäristöasiat - Itä-Suomen maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta 2015
Uuden ympäristökorvausjärjestelmän vaatimukset ja toimenpiteet puhuttivat paljon. Tuottajaliitto oli
aktiivinen siihen liittyvän tiedon levittämisessä järjestämällä tuki-infotilaisuuksia eri puolella KeskiSuomea. Palautetta ympäristökorvauksen mukanaan tuomista epäkohdista välitettiin eteenpäin. Alueemme näkemys tuotiin esiin nitraattiasetuksen uudistamistyöhön. Vuoden aikana Suomeen laadittiin seuraavalle viisivuotiskaudelle uudet vesienhoitoalueittaisia vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Liitto oli mukana niiden maakunnallisessa valmistelussa ja antoi lausunnot.
Vuoden aikana liitosta annettiin lausunto useisiin tuulivoima- ja rantaosayleiskaavoihin ja aktivoitiin
myös paikallisia edunvalvojia kuntien maankäyttöpolitiikan seurantaan. Maakuntakaavan ja arvokkaiden maisema-alueiden päivittäminen käynnistyi vuoden aikana. Tuottajaliitto antoi näihin liittyvät
lausuntonsa. Kaavoituksen vaikutukseen elinkeinotoiminnassa haluttiin kiinnittää yleisempää huomiota järjestämällä MTK-metsälinjan ja Keski-Suomen metsäkeskuksen kanssa yhteinen koulutuspäivä
MTK-yhdistysten luottamushenkilöille, kuntakaavoittajille ja muille asian kanssa tekemisissä oleville.
Muutamissa ympäristö- ja maa-aineslupaan liittyvissä yksittäistapauksissa, joilla katsottiin olevan
yleisempää ennakkotapauksen luonteista merkitystä, oltiin tiiviimmin mukana maanomistajan tukena.
Huhtikuussa Itä- ja Keski-Suomen ympäristövaliokunta otti myös kantaa nitraattiasetuksen valmisteluun ja vaati asetuksen saattamista uudelleen valmisteluun. Valiokunnan mukaan toteutuessaan asetus vaarantaa koko suomalaisen maatalouden ja sitä kautta ruoan tuotannon edellytykset. 8
Itä- ja Keski-Suomen ympäristövaliokunnan esille tuomat epäkohdat asetuksessa ovat vain joitain
esimerkkejä, joiden perusteella valiokunta ei näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin asetuksen palauttamisen takaisin valmisteluun, ympäristövaliokunta vaati.
Nitraattiasetus lopulta saatettiin uudelleen valmisteluun. Monia aiemmassa asetusversiossa olleita
epäkohtia korjattiinkin lokakuun puolivälissä voimaan tulleeseen uuteen asetukseen.
Itä- ja Keski-Suomen maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta piti vuoden 2015 aikana yhden kokouksen. Valiokunnan puheenjohtajana oli Kari Pennanen Pohjois- Karjalasta ja sihteerinä Simo Takalammi
keskusliiton metsälinjalta.

Kuluttajatyö - Itä-Suomen kuluttajavaliokunta 2015
Vuonna 2015 Keski-Suomen tuottajaliitto toteutti omalla alueellaan huhtikuussa ruokaketjun epäreilua tulonjakoa ja maatalouden heikkoa asemaa esiin tuovan kampanjatapahtuman Jyväskylässä. Tapahtuma oli osa valtakunnallista ”Miksi se joka tekee eniten, saa vähiten” tapahtumasarjaa. Alueen
keskeisille päivittäistavaraketjujen vastaaville luovutettiin vetoomus reilumman tulonjaon ja suomalaisten tuotteiden puolesta ruokaketjussa.

8

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/toiminta/Lausunnot_kannanotot/fi_FI/Laus_kann_2015/_files/953266136
81996178/default/Lausunto_nitraattiasetus_ymparistovaliokunta_02042015.pdf
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MTK-liittojen ja –yhdistysten kuluttajatyövastaaville järjestettiin Itä- ja Keski-Suomen tuottajaliittoalueen yhteistyönä koulutuspäivät Hankasalmella 28.-29.10. Koululähettiläsvalmennus järjestettiin
lokakuussa MTK2-kurssin yhteydessä Laukaassa. Liitto oli mukana myös heinäkuussa Joutsan joutopäivillä sikäläisten MTK-yhdistysten messuosastolla.

Pyttipannukampanjapäivän viesti kiinnosti mediaa, haastattelussa Tommi Lunttila

Liiton nuorten valiokunnan
jäsenet Mikko Veitonmäki ja
Sanna Ahonen kansalaisia
tapaamassa ruokakampanjatapahtumassa huhtikuussa Jyväskylässä
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Keski-Suomen keittiömestarit valmistivat ja tarjoilivat maakunnan omista raaka-aineista tehdyt
pyttipannuannokset 27.4. kampanjapäivässä

Maatilan avoimet ovet Talviaisten tilalla heinäkuussa
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Maaseutupolitiikka ja yrittäjyys - Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta 2015
Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta piti vuoden aikana kaksi kokousta. Valiokunnan puheenjohtajana oli Pasi Häkkinen Etelä-Savosta ja sihteerinä Anja Kettunen Keski-Suomesta.
Maaliskuussa järjestetyssä kokouksissa käsiteltiin uuden EU-ohjelmakauden maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja rahoitusjärjestelmiä. Keskustelussa nousivat esiin mm. maaseuturahoituksesta
syntyvä kilpailu ja sen takia yrityksen sijaintivaatimus maaseudulla on hyvä asia. Ely -keskukset voivat
itse linjata rahoituksen painopisteitä.
Lopuksi tarkasteltiin maksuaikatauluja mennen ohjelmakauden osalta. Keski-Suomi on ollut kaikkien
tukimuotojen osalta käsittelyajaltaan pisimpiä. Myönnön ja maksatuksen erottaminen toisistaan on
tuonut hakijalle haittaa ja myös kankeuttanut ELY -keskuksen omia toimintatapoja entiseen verrattuna.
Kokouksessa oli käsittelyssä myös tuleviin eduskuntavaaleihin valmistautuminen maaseutuyrittäjyyden näkökulmasta. Kattava luettelo parannettavien asioiden listasta on tavoitteena. Yrittämisen esteet, työllistämisen kynnykset ja siihen liittyvät asiat, työperäinen maahanmuutto, sama työpolitiikka
ja maksujärjestelmät pienellä ja suurella yrityksellä – mikroyrityksille kevyempijärjestelmä. Veropolitiikka: kiinteistövero, puun myynnin pakkoverotus.

Itä- ja Keski-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunnan kokous Varjolan tilalla maaliskuussa

Keskustelussa oli myös liikennelupakäytäntö, poliisit eivät tiedä mikä on oikein. Tiedonpuute on tuomassa kieltoja sallimisen sijaan. Traktorikuljetukset ovat jostain syystä nousseet kielteisesti säännöstelytarpeen piiriin eri intressitahoilta. Linjauksien hakeminen asioihin ei pitäisi tulla käräjien kautta.
Yrittämisen esteisiin liittyen valiokunta totesi, että valitusoikeus on liian laaja, ja naapuri -tulkinta
erittäin avoin. Valittajan vastuu kuluista tulisi saada lakiin. Perusteena tuen hakeminen maksaa, olisi
perusteltua elinkeinotoimintaan kohdistuvien valitusten myös maksavan.
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MTK roolia olisi kirkastettava maaseutuyrittäjien asioiden hoitamisessa? Miten järjestössä kuullaan
ruohonjuuritasoa ja nostetaan sen asioita esiin? Mitä pitäisi tehdä, että edunvalvonta toimii ja näkyy
maaseutuyrittäjille. Konkreettisia esityksiä, asiaa on pohdittavaa. Liittojen ja keskusliittotason välillä
nähtiin tiedonkulkuvajetta, kiireisyys on näkyvissä kokouksissa. Liittotasolla kokoonnutaan harvakseltaan, ja asioita ei nouse kentältä esiin. Yhdistystason yrittäjävastaavien tehtävänä olisi tuoda asioita
liiton valiokuntaan.
Lokakuun kokouksessa valiokunta käsitteli keskusliiton valiokuntauudistusta. Valiokunnat ovat MTK:n
johtokunnan pysyviä asiantuntijaelimiä, jotka seuraavat, valmistelevat ja toteuttavat oman toimialansa edunvalvontaa markkinoilla ja politiikassa sekä tekee esityksiä ja aloitteita toimialaansa liittyvistä
kysymyksistä. Valiokunta tuottaa tietoa johtokunnalle ja keskusliiton asiantuntijoille päätöksentekoa
ja järjestön kannanottojen muodostamista varten. Valiokunta viestii ajantasaisesti ja koordinoidusti
yhdistyksille, jäsenkuntaan ja muille tahoille.
Maaseutuyrittäjyysvaliokunta on uudistusesityksessä nimetty Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys valiokunnassa. Valiokunnan on horisontaalinen ja sen asiasisältö muodostuu verotus, aluekehitys, energia,
infra ja digitalisaatio sekä hankeyhteistyö teemoista. Valiokuntauudistuksesta on juuri päättynyt liittojen lausuntoaika. Uudistus etenee suunnitellussa järjestyksessä ja aikataulussa ja tulee käsittelyyn
MTK Valtuuskunnan syksyn kokoukseen. Liittoryhmittymän valiokuntanimitykset tulevat nopeahkolla
aikataululla.

C-alueen liittojen yhteistyö vuonna 2015
Vuonna 2015 pohjoisen tukialueen eli C-alueen tuottajaliitot pitivät kaksi yhteistä kokousta. C-liittojen
puheenjohtajana jatkoi MTK-Pohjois-Savon puheenjohtaja Jarmo Nykänen. Sihteerin tehtäviä hoiti
MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Tarja Bäckman.
C-liittojen kevätkokous pidettiin 14.4.2015 Muikunlahden kartanossa Viitasaarella. Kokouksessa oli
paikalla noin 30 henkilöä. Kokouksen pääasioita olivat järjestön talouskysymykset, henkilövalinnat,
valiokuntauudistusesitys ja ajankohtaiset edunvalvontakysymykset. Järjestön talousasioiden osalta
kokouksessa keskusteltiin erityisesti liittojen ja yhdistysten toimintaresursseista ja metsäorganisaatiouudistuksen vaikutuksista yhdistysten talouteen. Kokouksessa päätettiin, että liitot esittävät keskusliiton varojen käyttämistä tuottajayhdistysten tiukan taloustilanteen parantamiseen ja toimintaresurssien turvaamiseen. Ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä esille nousivat erityisesti täydentävät ehdot ja valvonnat. Lisäksi keskusteltiin järjestön edunvalvonnan onnistumisesta, vaikuttavuudesta ja toimintatavoista.
Toinen C-liittojen kokous pidettiin hyvissä ajoin ennen syksyn valtuuskuntaa 9.11 Varjolan maatilamatkailutilalla Laukaassa. Kokoukseen osallistui noin 30 pohjoisten liittojen edustajaa. Kokouksessa
käsiteltiin järjestön edunvalvontatyötä ja ajankohtaisia maatalouspoliittisia kysymyksiä. Kokouksessa
todettiin, että ympäristökorvausjärjestelmään esitetyt leikkaukset eivät ole hyväksyttäviä. Erityisesti
karjanlannan sijoittamisesta maksettavan korvauksen rajaaminen asettaa toimenpiteeseen investoineet tilat vaikeaan asemaan. Kyseenalaista on valtion yksipuolinen leikkaus toimenpiteisiin, joihin
viljelijä on omalta puoleltaan sitoutunut. Myöskään luonnonhaittakorvauksen leikkausta ei hyväksytty. Kokouksessa keskusteltiin myös järjestön henkilövalinnoista ja vastuuhenkilöiden osaamisvaatimuksista, joihin tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Samalla tulisi kuitenkin säilyttää
tasapaino eri alueiden ja tuotantosuuntien osalta. Kokous katsoi, että henkilövalintoja varten olisi
perusteltua muodostaa valmisteluelin, joka kiinnittäisi huomiota edellä mainittuihin seikkoihin. Kokous päätti esittää edellä mainitut asiat kaikkien MTK-liittojen puheenjohtajakokouksessa jatkotyöskentelyä varten. C-liittojen kokouksen jälkeen tilaisuus jatkui kaikkien tuottajaliittojen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamisella, joka jatkui seuraavana päivänä vierailulla Valtran tehtaalla
Suolahdella sekä siellä pidetyllä kokouksella.
VUOSIKERTOMUS 2015
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Liiton valiokunnat, liittojen yhteiset valiokunnat ja työryhmät
kokoontuivat vuonna 2015 seuraavasti
29.1. Itä-Suomen kuluttajatyöryhmä
30.1. Itä-Suomen viljavaliokunta
Metsävaliokunta
2.2.
Itä-Suomen sosiaalivaliokunta
3.2.
12.2. Itä-Suomen maitovaliokunta
18.2. Maaseutunuorten valiokunta
Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta
5.3.
17.3. Itä-Suomen lihavaliokunta
17.3. Itä-Suomen luomuvaliokunta
27.3. Maaseutunuorten valiokunta
31.3. Itä-Suomen sosiaalivaliokunta
Itä-Suomen ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
2.4.
10.4. Itä-liittojen maaseunuorten valiokunnat
14.4. C-tukialueen liittojen pj- ja tj-kokous
23.4. ItäSuomen verovaliokunta
11.8. Itä-Suomen maitovaliokunta
29.9. Maaseutunuorten valiokunta
9.10. Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta
13.10. Itä-Suomen lihavaliokunta
26.10. Itä-Suomen verovaliokunta
28.10. Itä-Suomen kuluttajatyöryhmä
30.10. Metsävaliokunta
4.11. Itä-Suomen luomuvaliokunta
9.11. C-tukialueen liittojen pj- ja tj-kokous
11.11. Itä-Suomen sosiaalivaliokunta
2.12. Itä-Suomen lihavaliokunta
13.12. Itä-Suomen maitovaliokunta
Taulukko 2. Valiokuntien ja työryhmien toiminta vuonna 2015

MTK Keski-Suomen TARKKA! –hanke vuonna 2015
Kehittämishanketyölle saatiin vielä jatkoaika huhtikuun loppuun asti kevään 2015 tukihakukoulutusten osalle. Hankkeen viimeisten kuukausien aikana liiton hallinnoima TARKKA! –hanke järjesti yhteensä 13 ryhmä- ja infotilaisuutta, niissä oli osallistujia yhteensä 827 kpl, 778 yrityksestä. Yrityskohtaisia valmennuksia oli toiminnan loppuaikana yhteensä 25, niistä sukupolvenvaihdoksiin liittyviä 17 ja
ympäristöaiheisia 8 kpl. Hankkeen määrälliset tavoitteet täyttyivät reilusti ennakoitua suurempana.
Koko hankeaikana ryhmätilaisuuksia oli 104 kpl joihin osallistui 2613 osallistujaa 2164 yrityksestä.
Yritysvalmennuksia pidettiin 202 kpl. Näistä spv-valmennuksia oli 150 kpl ja ympäristövalmennuksia
49 kpl ja muita valmennuksia 3 kpl. Yritysvalmennuksiin osallistui koko hankkeenaikana 432 osallistujaa. Hankkeeseen osallistui koko hankeaikana kaikkiaan 3 045 osallistujaa 2 366 yrityksestä.
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Hankkeen osallistujamäärä, kolmetuhatta henkilöä, kertoo toiminnan olleet yrittäjille tarpeellista.
Merkittävimmän osallistujamäärällä mitatun osa-alueen muodostivat uuden ohjelmakauden tukijärjestelmän infot.
Sukupolvenvaihdosvalmennuksia on tehty yhteensä 150 maatilalle. Järjestetyillä tilaisuuksilla mitattuna sukupolvenvaihdostoiminta oli hankkeen merkittävin toimintalinja. Sen osuus toteutuneista
tilaisuuksista on 56 %, kun mukaan lasketaan sekä infotilaisuudet että yritysvalmennukset. Ympäristöinfojen ja -valmennusten osuus toteutuneista tilaisuuksista on yhteensä 20 % ja yhteistyötoiminnan
aktivoinnin 2 %. Yhteistoimintaa edistettiin myös ympäristöinfoissa.
Hankkeen tuloksina voidaan pitää sekä toteutuneiden ryhmätilaisuuksien ja yritysvalmennusten osallistujamäärää, että hankkeen aikana tuotettuja erilaisia julkaisuja, opinnäytetöitä ja muita materiaaleja. Lukujen ja materiaalien lisäksi hankkeen tuloksia voidaan tarkastella myös sekä kohderyhmän että
ohjausryhmän antamien palautteiden kautta.
Vuonna 2013 Keski-Suomen maakunnassa tehtiin yhteensä 20 sukupolvenvaihdosta, mikä on tavanomainen määrä maakunnan alueella. Vuonna 2014 sukupolvenvaihdoksia tehtiin yhteensä 45 kpl,
mihin vaikutti paljon luopumistuessa ja aloitustuissa vuonna 2015 tapahtuvat muutokset, jotka kiristävät sukupolvenvaihdoksien tukemista. Sukupolvenvaihdoksen hankkeen toiminta-aikana tehneiden
tilojen joukossa oli mukana sekä sellaisia tiloja, joille oli tehty sukupolvenvaihdoksen yrityskäynti aikaisemmin, ja niitä, joille ei ollut tehty käyntiä lainkaan.
Hankkeen yhteistyön edistämisteeman alla on valmistunut kaksi opinnäytetyötä.
Hankkeen ympäristöosiossa laadittiin loppusyksyllä 2014 kolme infokorttia. Vesiensuojeluun keskittyi
kaksi korttia ja maatalousluonnon monimuotoisuuteen yksi. Ympäristökorvauksen vesiensuojelun
lohkokohtaisissa toimenpiteistä kertoneessa infokortissa olivat aiheina suojavyöhykkeet, peltojen
talviaikainen kasvipeitteisyys ja säätösalaojat.
Vuoden 2015 alusta sovellettavasta EU:n uuden ohjelmakauden tulotukijärjestelmästä järjestettiin
syksyllä 2014 ja myönnetty jatkoaika mahdollisti kevään tuki-info kierroksen. Tietoa tarvittiin, infot
saavuttivat suuren osallistujamäärän. Hankkeen verkkosivuille koottiin tietopaketti ja linkitykset.

Mediavalmennus oli yksi Tarkka! –hankkeen pidetyimmistä tilaisuuksista.
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Metsänomistajien maakunnallinen edunvalvonta 2015
Metsänomistajaorganisaatio koki historiansa suurimman muutoksen vuonna 2015. Metsänomistajat
liittyivät metsänhoitoyhdistyksien jäseniksi metsänhoitomaksun sijaan jäsenmaksun kautta ja metsänhoitoyhdistykset liittyivät suoraan MTK:n jäseniksi. Metsänomistajien liitot lakkautettiin ja liittojen
maakunnalliset sekä alueelliset tehtävät siirtyivät pääosin MTK Metsälinjan kenttäpäälliköiden hoidettaviksi. Metsänomistajaorganisaatio muuttui siten kolmiportaisesta kaksiportaiseksi vuoden 2015
alusta. Kyse oli valtavasta hankkeesta, vaikka se näyttäytyi metsänomistajalle melko vähäisenä muutoksena.
Metsänomistajien maakunnallista, alueellista, osin paikallista ja joissain tapauksissa jopa metsänomistajakohtaistakin edunvalvontaa tehtiin MTK Metsälinjan toimesta ja yhdessä paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa.
Ohessa muutamia esimerkkejä asioista ja foorumeista, joissa käsiteltiin metsänomistajien kannalta
tärkeitä asioita vuonna 2015:
- Eduskuntavaalit, vaalipaneelit ja vaalitilaisuudet
- Kansanedustajatapaamiset
- Keski-Suomen maakuntakaavan päivitys
- Kunnalliset yleis-, asema- ja rantakaavat sekä tuulivoimapuistojen kaavat
- Keski-Suomen vesienhoitosuunnitelmat ja vesienhoidon toimenpideohjelmat
- Alueellinen metsäohjelma ja luonnonhoidon toteutusohjelma
- Riista-asiat sekä petokantojen ja hirvieläinkantojen
hoito ja verotus
- Soidensuojelun täydennysohjelma
- Metsien monimuotoisuuden toteutusohjelma
(METSO)
- Kestävän metsätalouden rahoituslaki ja sen toteutus
(Kemera)
- Puukaupan määrä- ja hintaseuranta
- Tukinkatkonnan tietopankit ja katkonnan seuranta
- Puumarkkinoiden toimivuus ja sidosryhmäyhteistyö
- Energiapuumarkkinoiden ja mittauksen kehittäminen
- Maanvuokrasopimukset, sähkölinjasopimukset ja
MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen piti ajanmuut vuokrasopimukset
kohtaiskatsauksen liiton syyskokouksessa
- Puunkäytön lisääminen ja uudet investoinnit
- Metsänomistajien jäsenyys metsänhoitoyhdistyksissä
- Metsänhoitoyhdistysten kehittäminen ja yhteistyö
- Puutavaran mittauslain toteuttaminen ja soveltaminen
Metsänomistajien maakunnallisesta edunvalvonnasta vastasi MTK Metsälinjan kenttäpäällikkö Pauli
Rintala yhdessä maakunnan metsänhoitoyhdistysten kanssa.
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Edustajat valiokunnissa 2015
Maaseutunuorten valiokunta MTK Keski-Suomi
Ahonen Sanna
Hölttä Samuel
Laahanen Maija
Mäkinen Tuomas
Tuukkanen Antti, jk. ed.

Uurainen
Joutsa
Viitasaari
Jyväskylä
Kyyjärvi

Eteläaho Oskari
Kauppinen Piia, vpj.
Laulajainen Henna
Pasanen Antti
Veitonmäki Mikko

Keurusseutu
Konnevesi
Laukaa
Korpilahti-Muurame
Jämsän seutu

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen yhteiset valiokunnat
Maitovaliokunta
Kainu Hannu
Pietiläinen Tuomas
Pusa Paula
Viljakasvivaliokunta
Hankamäki Kalle
Lunttila Tommi
Pakkanen Jarkko
Kuluttajatyövaliokunta
Hakkarainen Heini
Kauppinen Piia, varajäsen

Maaseutuyrittäjävaliokunta
Kyyjärvi
Hankasalmi
Keurusseutu

Sosiaalivaliokunta
Jämsän seutu
Äänekoski
Jyväskylä

Kivijärvi
Konnevesi

Verovaliokunta
Luhanka
Keurusseutu

Vuoriniemi Hannu

VUOSIKERTOMUS 2015

Mäkelä Martti
Pusa Paula
Luomuvaliokunta

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Lahti Tero
Karstula
Matomäki Tommi, varajäsen
Keurusseutu

Heinonen Tiina

Kallio Markus
Lehmuskoski Jussi
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Hatakka Markku
Poikonen Toivo
Lihavaliokunta
Jalkanen Juhana
Kauppinen Jukka
Mäkelä Simo

Lievestuore
Hankasalmi
Kannonkoski

Keski-Suomen edustajat MTK:ssa 2015
Valtuuskunta
Kauppinen Jukka
Lunttila Tommi
Mäkelä Martti
Aluekehitysvaliokunta
Pakkanen Jarkko

Valtuuskunnan varajäsenet
Hankasalmi
Äänekoski
Muurasjärvi

Ahonen Tomi
Savolainen Jyrki

Uurainen
Laukaa

Luomuvaliokunta
Jyväskylä

Hatakka Markku

Hankasalmi

Maitovaliokunta

Maaseutuyrittäjävaliokunta
Lehmuskoski Jussi

Uurainen

Sikajaosto
Mäkelä Simo

Kannonkoski

Kainu Hannu

Normilk/Kyyjärvi

Tuottajaliiton johtokunta ja valtuuskunnan jäsenet vierailivat keskusliitossa marraskuussa
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50,00-99,99 ha

100,00-150,00 ha

yli 150 ha

metsätilat

jäsentilat yhteensä

perheenjäsenet

muut henkilöjäsenet

Muutos 2014/2015

25,00-49,99 ha

-31
-12
-9
-50
-7
-14
-24
-7
-6
-14
-16
-5
-15
1
-3
0
-20
-3
-2
-26
0
-3
-32
-6
0

10,00-24,99 ha

426
197
211
697
214
252
597
115
114
451
527
230
416
112
117
158
181
183
227
599
102
210
380
594
38

0,01-9,99 ha

kaikki jäsenet yht. v. 2015

MTK Keski-Suomen jäsenet 31.12.2015

Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylä
Jämsän seutu
Kannonkoski
Karstula
Keurusseutu
Kinnula
Kivijärvi
Konnevesi
Korpilahti-Muurame
Kyyjärvi
Laukaa
Leivonmäki
Lievestuore
Luhanka
Muurasjärvi
Petäjävesi
Pihtipudas
Saarijärvi
Toivakka
Uurainen
Viitasaari
Äänekoski
Tilattomat (lh, yhteisöjäs.)

20
8
13
78
8
14
33
3
5
58
39
7
22
8
2
16
4
11
11
40
10
6
23
49

42
20
18
44
17
20
48
26
11
39
37
24
39
9
8
14
7
26
12
65
11
17
30
50

39
16
16
44
10
27
33
13
8
27
37
9
43
3
9
8
6
9
19
69
9
11
33
23

22
11
12
28
12
14
26
11
5
8
21
12
29
3
9
3
9
6
18
32
5
7
15
8

8
0
3
10
3
7
6
1
0
1
3
2
5
0
0
1
4
1
4
2
3
5
4
3

1
2
0
5
0
1
2
0
1
0
2
2
1
1
0
0
2
1
2
2
0
1
4
2

33
28
28
92
18
13
82
1
9
68
88
33
63
12
12
24
18
21
28
58
14
23
44
58

165
85
90
301
68
96
230
55
39
201
227
89
202
36
40
66
50
75
94
268
52
70
153
193

250
106
98
385
146
150
350
54
67
236
280
135
207
72
68
88
110
98
129
309
50
127
209
374

11
6
23
11
0
6
17
6
8
14
20
6
7
4
9
4
21
10
4
22
0
13
18
27

Yhteensä 24 yhdistystä

488 634 521 326 76
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868 2945 4098 267 7348 -304

Paikallisyhdistys

Taulukko 3. MTK Keski-Suomen jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät

Yhteisöjäsenet
Osuuskunta Maitosuomi, Alueosuuskunta Itämaito, Osuuskunta Pohjolan maito, Osuuskunta Tuottajainmaito, Osuuskunta Maitomaa, Osuuskunta Lihakunta, Metsäliitto Osuuskunta, Itikka Osuuskunta,
Osuuskauppa Keskimaa, Keski-Suomen Osuuspankki ja Lähi Tapiola.
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