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Paula Pusa

Puheenjohtajan katsaus
Globaali talouden taantuma vaikutti
myös maatalousyrittäjien toimintaan
kuluneena toimintavuonna. Tuottajahinnat putosivat, mutta tuotantopanosten hinnat eivät alentuneet samaa tahtia, minkä seurauksena kannattavuuskäyrät eri tuotantosuunnilla näyttivät
pääosin alaspäin.
Viljan hinta romahti. Edellisen vuoden rehuviljaa oli vielä runsaasti varastoissa, kun uuden, olosuhteiltaan suotuisan kasvukauden puinnit alkoivat.
Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino
aiheutti hinnan romahtamisen.
Vuoden keskilitrahinta maidossa
putosi 44 sentistä n. 40 senttiin. Lisäksi ruotsalainen tuontimaito tuli sekoittamaan markkinoita ja polkemaan myös
kotimaisen maidon hintaa.
Lihantuotannon kannattavuus on jo
pitkään ollut huono, eikä viime vuoden
pieni parannus pääsuuntausta oleellisesti muuttanut.

Matkalla kohti parempaa?
Myös maatalouden tulee olla kannattavaa yritystoimintaa eikä vain nippa
nappa hengissä pysyviä yrityksiä.
Menneiden vuosien toiminnan kertaamisella ei ole mitään merkitystä, jos
emme samalla pyri oppimaan siitä jotain ja välttämään kenties tapahtuneita
virheitä.
Järjestö onkin koko talven ajan neuvonut viljelijöitä pienentämään huomattavasti rehuvilja-alaa ja kylvämään
sen sijaan esim. öljy- ja valkuaiskasveja. Öljynpuristuksen sivutuotteena syntyvästä valkuaisrehusta on Suomessa
puutetta, ja sitä onkin jouduttu tuomaan ulkomailta merkittäviä määriä.
Myös luonnonhoitopellon maksimaalinen käyttö on tietyn tyyppisille tiloille
kannattavuudeltaan varteen otettava
vaihtoehto. MTK on myös koulutuksillaan pyrkinyt lisäämään viljamarkkinoiden toiminnan tuntemusta viljelijöiden
keskuudessa.

Maidontuotannossa
joudumme
toteamaan sen tosiasian, että KeskiEuroopassa jo ennestään tutut, varsin
voimakkaatkin hintavaihtelut vaikuttavat myös meillä, tosin vielä vähän
viiveellä. Jotta näihin vaihteluihin voidaan sopeutua, tulee kehittää tehokkaita tuloksentasauskeinoja esim. verotuksen avulla.
Vaikka Suomi ei ole lihantuotannossa omavarainen, ei kysynnän ja
tarjonnan lait tunnu toimivan hintapolitiikassa. Alituotantotilanteessakin
hinta pysyy alhaisena. Tämä yhtälö
on arvoitus! Pitäisikö lihaketjun läpinäkyvyyttä parantaa ja samalla miettiä,
mistä ketjun osasta voisi siirtää jotain
tuottajan tilipussiin?

Tuen jako keskusteluttaa
Tukipolitiikassa viime vuoden tärkein
toimenpide oli EU:n ns. terveystarkastuksen toimeenpanon Suomen
esityksen valmistelu. Suomi sai luvan
maksaa tuotantoon sidottua tukea 57
milj. €, jonka oikeudenmukainen kohdentaminen eri tuotantosuunnille aiheutti paljon keskustelua.
Viime vuoden lopulla tehtiin yksi
merkittävä linjaratkaisu, kun päätettiin
maidon ja nautaryhmän kansallisen
tuen tilakohtaisista katoista c-alueella.
Tällä haluttiin rajoittaa todella suurten
yksiköiden perustamista korkeimpien
tukien alueelle. Vastaavista rajoitteista
sika- ja siipikarjan osalta oli sovittu edellisessä kansallisessa tukiratkaisussa.
Loppuvuodesta pohdittiin taloudellisissa vaikeuksissa oleville tiloille EU:n
salliman tilapäisen erityistuen kohdentamista.
MTK-Keski-Suomen
hallinnoima
Täky-maatilat kehittyvät -hanke pääsi
reippaasti vauhtiin viime toimintavuonna. Sukupolvenvaihdos, veroasiat,
ympäristöasiat, paikallinen yhteistoiminta ja esim. kansainvälistyvä maatalous ovat teemoja, joiden vastaan

sattuessa keskisuomalaisen maatalousyrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä
Täky-hankkeen vetäjiin.
Suomessa toteutettu aluehallinnon uudistus toi tuottajaliiton yhdeksi
vastinpariksi uuden ELY-keskuksen.
Järjestömme suurin mielenkiinto uudistuksessa kohdistuu maatalouden
tukivalvontaan. On huolehdittava siitä,
että tukivalvonnat pysyvät sellaisissa
käsissä, jotka ymmärtävät maatilatalouden toimintaedellytyksiä myös käytännönläheisesti.

Vastuu maaseudusta
Kotimainen ruokaketju on vastuullinen
toimija, jolla on vastuu myös maakunnan hyvinvoinnista. Maatalous tuottaa
raaka-ainetta useille merkittäville maakunnan elintarvikeyrityksille. Tämä vaikuttaa suoraan maakunnan työllisyyteen. Järjestömme on voimakkaasti
mukana vaikuttamassa elintarviketalouteen ja mm. ruokakulttuuriin liittyvissä asioissa. Pääpaino tässä työssä on
edelleen lähiruoassa. Vaalean vihreät
”Kotimainen ruoka tuo leivän moneen
pöytään” -lakanat ovat tuttu näky myös
keskisuomalaisilla tienvarsilla.
Vaikka Keski-Suomen maakuntasuunnitelman luonnoksessa painotetaan voimakkaasti Jämsä-JyväskyläÄänekoski -akselin merkitystä maakunnan kehitykselle, on yhtä tärkeää
luoda yrittämisen ja asumisen edellytyksiä myös koko laajalle maaseudulle. Mm.tehokkaat tietoliikenneyhteydet
on saatava toimimaan kaikkialla.
Myös jyväskyläläinen autoilija saattaa joskus eksyä syvälle maaseudulle.
Kun hän sohjoisesta Liesjärven-tien
ylämäestä selviytyäkseen tarvitsee
traktorin vetoapua, hänen on hyvä
muistaa, että ostamalla lähimarketistaan suomalaista maitoa ja lihaa, hän
valinnallaan turvaa sen, että maaseudulla ylipäätään vielä joku asuu ja on
valmis auttamaan!
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Tuottajayhdistys

alle 3 ha

3-5 ha

5-10 ha

10-15 ha

15-25 ha

25-50 ha

yli 50 ha

jäsentiloja yhteensä

yli 3ha tiloja yhteensä

perheenjäseniä

muita jäseniä

kaikki jäs. Yht. 2009

kaikki jäs. Yht. 2008

Muutos

MTK-Keski-Suomen jäsenet tuottajayhdistyksittäin 31.12.2009

01 Haapamäki

11

0

4

5

6

7

5

38

27

66

0

104

107

-3

02 Hankasalmi

39

4

19

26

53

40

17

198

159

299

8

505

519

-14

03 Joutsa

29

2

15

9

19

24

11

109

80

130

5

244

257

-13

04 Jyväskylä

32

3

10

7

14

20

15

101

69

103

22

226

234

-8

05 Jämsän seutu

133

29

47

39

47

40

17

352

219

413

13

778

791

-13

07 Kannonkoski

21

2

3

11

9

18

11

75

54

153

0

228

233

-5

08 Karstula

25

2

8

10

19

34

15

113

88

176

3

292

296

-4

09 Keuruu-Multia

85

4

24

19

28

31

18

209

124

244

3

456

522

-66

10 Kinnula

4

0

8

14

27

24

9

86

82

58

1

145

152

-7

11 Kivijärvi

17

1

7

6

10

6

5

52

35

74

8

134

137

-3

13 Konnevesi

113

15

20

13

26

36

4

227

114

258

16

501

507

-6

14 Korpilahti-Muurame

101

13

26

13

32

32

26

243

142

263

9

515

487

28

15 Kyyjärvi

34

4

4

8

19

16

13

98

64

139

4

241

287

-46

16 Laukaa

71

7

15

16

31

45

39

224

153

206

5

435

444

-9

17 Leivonmäki

17

2

7

2

5

5

3

41

24

72

5

118

127

-9

18 Lievestuore

14

1

1

5

4

8

10

43

29

62

5

110

111

-1

19 Luhanka

34

3

10

10

8

9

3

77

43

77

4

158

161

-3

22 Muurasjärvi

26

0

1

2

6

13

12

60

34

105

14

179

181

-2

23 Petäjävesi

27

3

9

12

14

11

8

84

57

89

4

177

176

1

24 Pihlajavesi

15

1

13

9

6

1

1

46

31

60

0

106

110

-4

25 Pihtipudas

34

3

8

7

13

23

20

108

74

146

1

255

266

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

-115

86

9

35

43

66

63

22

324

238

349

13

686

601

85

28 Sumiainen

31

2

14

12

18

2

0

79

48

159

6

244

255

-11

29 Toivakka

18

2

5

5

9

10

7

56

38

56

0

112

116

-4

30 Uurainen

19

6

8

17

28

11

4

93

74

134

6

233

242

-9

31 Viitasaari

65

5

16

18

17

51

23

195

130

205

9

409

419

-10

32 Äänekoski

59

14

20

18

19

20

12

162

103

210

17

389

397

-8

1 160 137

357

356

553

600

330

3 493

2 333

4 306

181

7980

8250

-270

26 Pylkönmäki
(Saarijärvi)
27 Saarijärvi
(Pylkönmäki)

Yhteensä
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Maataloustuottajain Keski-Suomen liitto 2009
LIITON TOIMINTA-ALUE
JA JÄSENISTÖ
Maataloustuottajain Keski-Suomen
liiton toiminta-alue käsittää koko
Keski-Suomen lukuun ottamatta
Kuhmoisten kuntaa.
Liiton toimisto on Jyväskylässä.

TUOTTAJAYHDISTYKSET
(27)
Vuonna 2009 tuottajaliittoon kuului
27 paikallista tuottajayhdistystä.
Jäsentiloja oli vuoden 2009 lopussa
3493 kpl ja henkilöjäseniä yhteensä 7980.

YHTEISÖJÄSENET
Osuusmeijerit (5)
Osk Maitosuomi,
Alueosuuskunta ProMilk,
Osuuskunta Pohjolan Maito,
Osuuskunta Tuottajain Maito
ja Osuuskunta Maitomaa.

Osuuskaupat (1)
Osuuskauppa Keskimaa

Muut yhteisöjäsenet (7)
Osuusteurastamo Järvi-Suomen Portti,
Osuuskunta Lihakunta,
Itikka Osuuskunta,
Metsäliitto Osuuskunta,
Keski-Suomen Osuuspankki
Vapo ja Tapiola
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Johtokunta 2009
PUHEENJOHTAJA
Pusa Paula, Keuruu
Varapuheenjohtaja
Johtokunnan jäsen

vuodesta
2009
1998-1999 ja 2007-2008
1994-1999 ja 2006

VARAPUHEENJOHTAJA
Hankamäki Kalle, Jämsä
Puheenjohtaja
Johtokunnan jäsen

MUUT JÄSENET
Heinonen Tiina, Luhanka
Kainu Hannu, Kyyjärvi
Kinnunen Markku, Kivijärvi
Lunttila Tommi, Äänekoski
Pakkanen Jarkko, Jyväskylä
Savolainen Jyrki, Laukaa
Toikkanen Irma, Pihtipudas

2005
2007
2004
2005
2009
2007
2002

NUORTEN VALIOKUNTA
Ahonen Tomi VL, Uurainen
Ahovuori Tero, Korpilahti
Anttila Tuomo, Jämsänkoski
Lunttila Tommi, Äänekoski
Räihälä Jaana vpj., Viitasaari
Tuukkanen Antti pj., Kyyjärvi
Heinonen Tiina (jk.ed), Luhanka
Kettunen Anja, sihteeri

vuodesta
2009
2007-2008
2006

EDUSTAJAT ITÄ-SUOMEN TUOTTAJALIITTOJEN VALIOKUNNISSA 2009
MAITOVALIOKUNTA
Kainu Hannu, Kyyjärvi
Pusa Paula, Keuruu
LUOMUVALIOKUNTA
Lintula Jouni, Keuruu
Taipale Timo, Petäjävesi
Lunttila Tommi, asiantuntija
MAASEUTUYRITTÄJÄVALIOKUNTA
Pekkarinen Sirpa, Viitasaari
Lehmuskoski Jussi, Uurainen
Kettunen Anja, sihteeri
YMPÄRISTÖ- JA MAAPOLIITTINEN VALIOKUNTA
Kytömaa Marko, Laukaa
varaj. Kallio Mikko, Saarijärvi

LIHAVALIOKUNTA
Kinnunen Markku, Kivijärvi
Kauppinen Jukka, Hankasalmi
Hetemäki Eero, asiantuntija
SOSIAALIVALIOKUNTA
Vesterinen Liisa, Keuruu
Pelto-Arvo Reijo, Jämsä
Pusa Paula, asiantuntija
varaj. Toikkanen Irma, Pihtipudas
VEROVALIOKUNTA
Vuoriniemi Hannu, Keuruu
Pitkänen Markku, Laukaa
KULUTTAJATYÖRYHMÄ
Leivonen Vuokko,Viitasaari

VILJAVALIOKUNTA
Hankamäki Kalle, Jämsä
Lunttila Tommi, asiantuntija
Lappalainen Juha, sihteeri

EDUSTAJAT MTK
JOHTOKUNTA
Maaseutunuorten edustaja
Tommi Lunttila, Äänekoski
VALTUUSKUNTA
Pusa Paula, Keuruu
Kauppinen Jukka, Hankasalmi
VALTUUSKUNNAN VARAJÄSENET
Hankamäki Kalle, Jämsä
Heinonen Tiina, Luhanka

ALUEKEHITYSVALIOKUNTA
Häkkinen Minna , Korpilahti-Muurame
MAASEUTUYRITTÄJÄVALIOKUNTA
Lehmuskoski Jussi, Uurainen
SIKAJAOSTO
Hetemäki Eero, Saarijärvi
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Toimintakertomus 2009
MTK-Keski-Suomen vuosi 2009

MTK-Keski-Suomen
johtokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Paula Pusa
Keuruulta Kalle Hankamäen ilmoitettua luopuvansa puheenjohtajan
tehtävästä edellisen vuoden lopulla.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kalle
Hankamäki Jämsästä. Uutena johtokunnan jäsenenä aloitti Jarkko Pakkanen Jyväskylästä Minna Häkkisen
luovuttua paikastaan. MTK:n valtuuskunnan jäsenenä jatkoi Jukka Kauppinen Hankasalmelta. Martti Mäkelän kausi valtuuskunnassa jäi yhteen
vuoteen, kun liiton jäsenmäärän laskun myötä valtuuskuntapaikat vähenivät yhdellä paikalla vuoden alussa.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana

kymmenen kertaa, joista yksi oli puhelinkokous. Liiton työvaliokuntaan
kuuluivat Paula Pusa, Kalle Hankamäki, Hannu Kainu, Jyrki Savolainen
ja Tommi Lunttila. Työvaliokunta kokoontui kerran vuoden aikana. Lisäksi Tommi Lunttila oli MTK:n johtokunnassa maaseutunuorten edustajana.
Johtokunnan kokousten asioista
koko vuoden läpi kantaneet teemat
olivat yleinen taloustilanne ja huonot tuottajahinnat. Yleinen taloustilanteen vaikutukset ulottuivat myös
liiton talouteen ja budjettia päivitettiin jo helmikuussa. Järjestäytymiskokous pidettiin Keskisuomalaisen
toimitiloissa. Keväällä keskustelun

Tuottajayhdistysten puheenjohtaja-sihteeri -tilaisuus järjestetettiin maakuntaristeilyn
yhteydessä.

painopiste oli maidon tuottajahinnassa ja ruotsalaismaidon tulossa kauppoihin. Syksyllä ajankohtaisia olivat
viljan hinnat hintojen romahdettua
puintien alettua. Alkuvuonna olivat
esillä myös lomitusasiat, sillä Keuruun ja Petäjäveden lomitusyksiköitä
oltiin MELA:n toimesta liittämässä
yhteen. Lisäksi suunniteltavana oli
Karstulan, Saarijärven ja Pihtiputaan
lomitusyksiköiden
yhdistäminen
vuoden 2011 alusta alkaen. Verovaliokunnalle tehtiin esityksiä mm. verotuksen poistojärjestelmän kehittämiseksi. Eläinlääkäripäivystykseen
liittyvät asiat olivat talven ja kevään
aikana useasti esillä. Hanketoiminnan ongelmista kirjelmöitiin Maviin ja
TE-keskukseen.
Maapolitiikkaan liittyvistä asioista
seurattiin kahden vaihemaakuntakaavan, Posken ja Turvan, valmistelutyötä. Laajakaista kaikille-hanke
otettiin mielenkiinnolla vastaan, mutta huolta herätti hankkeen tarvitsema
kokonaisrahoitus. Ympäristöasioista
erityisen työllistäviä olivat Jyväskylän ympäristönsuojelumääräykset ja
kaupungin ympäristötoimen toiminta.
Biosfäärialueesta annettiin kriittinen
lausunto yhdessä Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Maatalouspolitiikassa huomio oli alkuvuonna CAP:in terveystarkastuksen
kansallisissa päätöksissä artikla 68:n
osalta. Syksyllä kiinnostusta herätti
kansallisen kriisituen jakoperusteet.
Joulukuussa keskusteltiin MTT:n tutkijan kanssa tarjouskilpailun soveltuvuudesta maatalouden ympäristötukijärjestelmään.
Valtuuskunnan kokousvalmistelut
veivät huomattavan osan johtokunnan ajasta. Keväällä keskusteltiin
johtokunnan puheenjohtajan valinnasta ja johtokunnan paikkojen mahdollisesta täydentämisestä. Syksyllä
pohdittiin johtokunnan toisen puheenjohtajan paikan ja johtokunnan
jäsenen paikan täyttämisistä. Keski-
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Suomesta toiseksi puheenjohtajaksi
ja johtokunnan jäseneksi oli ehdolla
Tommi Lunttila ja keväällä Jukka
Kauppinen olisi asetettu ehdokkaaksi, jos johtokunnan jäsen paikka olisi
ollut täytettävänä.
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt
osallistuivat tuottajayhdistysten kevät- ja syyskokouksiin. Tuottajayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin ajankohtaispäivä
maaliskuussa. Syksyllä tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
osallistuivat yhdessä johtokunnan
kanssa Keski-Suomi risteilylle, jolla
käytiin läpi ajankohtaiset järjestölliset asiat tuottajayhdistysten kanssa.
Järjestön peruskoulutuksia järjestettiin yhteistyössä Itä-Suomen alueen tuottajaliittojen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon
kanssa. MTK Start 1 järjestettiin 9.10.11.2009 Mikkelissä ja Start 2 oli
2.-3.12.2009 Kuopiossa. MTK Start
3 järjestettiin 19.–20.3.2009 Jyväskylässä. Syksyllä järjestettiin, osana
valtakunnallista
koulutuskierrosta,
viljamarkkinakoulutus. Päähuomio

oli hyvän sadon aiheuttamassa ongelmallisessa markkinatilanteessa
ja huonoissa viljan hinnoissa. Ympäristöasiamiehille oli koulutustilaisuus
joulukuussa Varkaudessa. Tuottajayhdistyksiä palveltiin kirjoittamalla
jäsenkirjepohjia ja syksyllä valmisteltiin jäsenkirje, joka myös postitettiin
kaikille jäsentiloille. Osa johtokunnan
jäsenistä osallistui Pellervon tulevaisuusseminaareihin ja luottamushenkilökoulutukseen.
Tuote- ja sektorikohtaisten valiokuntien tehtäviä hoitivat Itä-Suomen
tuottajaliittojen yhteiset valiokunnat,
joita ovat maitovaliokunta, viljavaliokunta, lihavaliokunta, maaseutuyrittäjävaliokunta, luomuvaliokunta,
verovaliokunta, ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta, sosiaalivaliokunta
sekä kuluttajatyöryhmä. Keski-Suomessa ainoana omana valiokuntana
toimii maaseutunuorten valiokunta,
joka kokoontui kolme kertaa virallisiin
kokouksiin. Itä-Suomen alueen yhteinen nuorten valiokunnan kokous oli
18.9.2009 Varkaudessa, Keski-Suomesta mukana Antti Tuukkanen ja

Itä-Suomen alueen yhteinen MTK-Start III -kurssi oli maaliskussa Jyväskylässä.

Anja Kettunen. Vuoden aikana käynnistettiin Keski-Suomessa kansanedustajien kummitilatoiminta, vuoden
2009 lopulla kansanedustajat Mauri
Pekkarinen, Henna Virkkunen ja Tuula Peltonen vierailivat kummitiloillaan.
Maaseutunuorten valiokunnan edustajat osallistuivat sekä kevät- että
syysparlamenttiin. Kevätparlamentti pidettiin Helsingissä 11.3.2009 ja
Maaseutunuorten syysparlamentti Porissa 6.-7.11.2009. Maaseutunuorten
risteily oli 27.–28.11.2009 Helsingistä
– Tukholmaan, johon ilmoittautui mukaan 18 henkilöä Keski-Suomesta.
Maatalouspoliittisesti vuoden tärkeimpiä asioita olivat yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen
artikla 68 varojen jako tukialueiden
ja tuotantosuuntien kesken, markkinakriisiin liittyvän 40 miljoonan euron
käyttö ja pohjoiseen tukeen asetetut
tilakohtaiset rajoitteet. Maatalouspolitiikkaa hoidettiin yhteydenpidolla
MTK:n johtokunnan jäseniin, keskusliiton toimihenkilöihin, MMM:n
virkamiehiin sekä ministereiden ja
kansanedustajien kautta.
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Tuottajaliitto oli mukana KeskiSuomen
vaihemaakuntakaavojen
valmistelutyössä. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan huhtikuussa 2009 ja kaava tuli lainvoimaiseksi joulukuussa.
Kaavaa täydentävän, pohjaveden
suojelua ja kiviainesten käyttöä yhteen sovittavan, 2. vaihemaakuntakaavan valmistelua jatkettiin POSKIprojektissa. Tuottajaliitolla on ollut
edustus projektin selvitysryhmässä.
3. vaihemaakuntakaavan tavoitteena
on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet sekä
turvata suojelullisesti arvokkaat suoluonnon kohteet.
Ympäristöhallinnon alalla tuottajaliitolla oli edustus ympäristökeskuksen ohjausryhmässä, vesipuitedirektiivin toimeenpanon ohjausryhmässä
ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelman valmistelussa, Biosfäärialueen
perustamisedellytyksiä miettivässä
työryhmässä sekä luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun työryhmässä. Lisäksi osallistuimme tarpeen
mukaan maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän toimintaan. Vesienhoitoalueittaiset vesienhoitosuunnitelmat
hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2009. Maa- ja metsätalouden
osalta vesienhoidon toimenpiteiden
painopiste on ympäristötuen mukaisissa toimenpiteissä, viljelyteknisissä
toimissa ja neuvonnassa.
Liiton ammatillinen tiedotus säilyi
ennallaan, vaikka tukihakukoulutuksille ei saatu tukea mistään hankkeesta. Helmikuussa järjestettiin 10
verokoulutusta. Kouluttajana toimi
Hannu Vuoriniemi. Erityisesti metsäverotuksen erilaiset määräaikaiset
verovapaudet kiinnostivat jäsenistöä. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan
270 henkilöä. EU-avustajille pidettiin
keväällä koulutus päätukihakuun
liittyvistä asioista. EU-avustajien
lisäksi koulutukseen osallistui TEkeskuksen ja kuntien viranomaisia
sekä ProAgrian neuvojia. Vakuutettuja EU-avustajia oli Keski-Suomessa 47. Valvonta-avustajia toimii
Keski-Suomessa noin kymmenen.
Tukihakukoulutuksia pidettiin kymmenellä paikkakunnalla. Tukihakukoulutusten osallistujamäärä oli laskussa, koska merkittäviä muutoksia

KoneAgria-näyttelyssä MTK:n osastolla kävi myös Hannu Saarimäki Keuruulta.

tukijärjestelmässä ei ollut. Uutta oli
sähköinen tukihaku, jota keskisuomalaiset viljelijät käyttivät aktiivisesti,
sillä suhteessa tilamäärään sähköisiä hakemuksia jätettiin kolmanneksi
eniten koko maassa. Niin ikään uutta
mahdollisuutta hyödyntää tukijärjestelmän luonnonhoitopeltoa käytettiin
TE-keskuksittain verrattuna suhteessa peltoalaan neljänneksi eniten.
Tukihakukoulutuksiin osallistui kaikkiaan noin viisisataa viljelijää.
Liiton kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2008 lopussa käynnistyneellä
TÄKY -maatilat kehittyvät hankkeella.
TÄKY -hankkeen toiminta keskittyy
maatilayritysten
omistajanvaihdoksiin ja taloushallintaan, maatalouden
ympäristöasioihin sekä paikallisista
tarpeista lähtevän yhteistoiminnan
aktivointiin. Hankkeen toimialue on
Keski-Suomen maakunta ja kohderyhmänä alueen maatilayrittäjät sekä
heidän sidosryhmänsä. Tavoitteena
on parantaa maatilayritysten kilpailukykyä, ammatillista osaamista ja
hyvinvointia sekä löytää mahdollisuuksia positiiviseen kehittymiseen.
Hanketoiminta on käytännössä teemapäiviä, pienryhmätoimintaa ja tilakohtaista valmennusta sekä opintomatkoja. Hankkeessa on järjestetty
yhteensä 82 koulutustilaisuutta, joista
75 kpl vuonna 2009. Tilaisuuksista

toimintakertomusvuonna oli 40 teemapäivää, kuusi pienryhmätoimintaa,
kolme opintomatkaa sekä 23 sukupolvenvaihdosvalmennusta ja kolme
ympäristökatselmuksen tilatestausta.
Liiton toimihenkilöissä tapahtui
muutoksia vuoden aikana. Vuoden
lopulla Seija Hyvösen seuraajaksi
valittiin Minna Kepponen Keuruulta.
Tuottajayhdistyskentässä tapahtui
vuoden lopussa merkittäviä muutoksia. Haapamäen, Pihlajaveden ja
Keuruu-Multian maataloustuottajain
yhdistykset päättivät liittyä yhdeksi
Keurusseudun yhdistykseksi. Sumiaisten maataloustuottajain yhdistys
fuusioitui osaksi Äänekosken maataloustuottajain yhdistystä. Näiden
lisäksi Hankasalmen maataloustuottajain yhdistys ja Hankasalmen maatalousseura yhdistyivät Hankasalmen maaseutuyhdistykseksi.
Tuottajaliitolla oli jäsenetusopimukset Nordius-ketjuun kuuluvan
asianajotoimisto Halonen & Lakka
Oy:n, asianajotoimisto Erkki Urtin,
Etra Oy:n sekä Nettitieto Oy:n kanssa Farminetti-palvelusta, joka kattaa
maaseutuyrityksen sähköposti ja
kotisivupalvelut ylläpitoineen. Etra
Oy:n sopimukseen kuuluvat myös
AGA:n kaasut. Kuusakoski Oy:n
kanssa yhteistyö päättyi vuoden lopussa.
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Juha Marttila vieraili liiton kevätkokouksessa.

MTK-Keski-Suomi tekee tappiollisen tilinpäätöksen vuodelta 2009.
Toiminnallinen tulos on hieman yli
5 000 euroa tappiollinen, jonka lisäksi sijoituksiin tehtiin 50 000 euron
alaskirjaus. Tulot toteutuivat lähes
ennakoidusti, mutta tietyt menoerät
kasvoivat suunnitellusta. Toimistokiinteistön kunnossapidosta aiheutuneet vastikemaksujen korotukset rasittavat taloutta huomattavan paljon.
Tilanne ei tällä hetkellä poikkea kovin
paljon vaihtoehdosta, että liiton toimisto olisi vuokratiloissa. Pääomatuloilla on merkittävä osuus liiton taloudessa ja korkokannan lasku vuoden
2008 syksystä näkyy pääomatulojen
laskuna. Kuluvan vuoden osalta korkotulot tulevat vielä laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Taloudellisen tilanteen takia jäsenmaksuihin
jouduttiin tekemään huomattava korotus vuodelle 2010, jotta taloustilanne saataisiin tasapainotettua.

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksessa Äänekoskella 15.4.2009.
Paikalla oli 63 osallistujaa, joista virallisia kokousedustajia oli 48 henkilöä 22 tuottajayhdistyksestä ja 3
yhteisöjäsentä. Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Paula Pusa. Avauksessaan puheenjohtaja otti esiin
elintarviketurvallisuuden ja eläinten
hyvinvoinnin sekä maatilojen taloustilanteen. Ruotsalaisten elintarvikkeiden lasinsirulöydökset ovat rantautuneet myös Suomeen, teollisissa
rehuissa on ollut vakava salmonellaongelma. Kiinassa oli puolestaan
dioksiinimaito-skandaali. Lisäksi tiedotusvälineet tarrautuvat ongelmiin
suurilla otsikoilla, vaikka tilanne meillä on montaa muuta maata selvästi
parempi.

Vaikea taloudellinen tilanne ja
euron kurssin vahvistuminen ovat
heikentäneet elintarvikesektorin taloudellista tilannetta. Tuottajahinnat
ovat laskussa ja tuonti lisääntyy.
Ruoan polkumyynti ei tässä tilanteessa ole tarpeen, vaan ruoka ansaitsee kunnon hinnan ja arvostuksen. Taloudellinen tilanne on vaikein
monella hiljattain investoineella tilalla. Lihantuotannon kannattavuus
on ollut jo pitkään huonolla tasolla.
Ratkaisuna tilanteen parantamiselle
ei voi pitää ainoastaan tilatason tehostamistoimia, vaan myös teollisuudessa on harkittava fuusioita esimerkiksi osuuskuntia yhdistämällä. Puun
myyntimäärät ovat hinnanlaskun
myötä romahtaneet. Teollisuuden tilausten vähentyessä puunkorjuu on
nyt lähes pysähdyksissä. Metsän
bioenergia tarjoaa jatkossa monia
mahdollisuuksia. Maatalouden puolella voitaisiin pienentää ympäristöhaittoja bioenergiantuotannolla esimerkiksi karjanlannasta. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Martti Mäkelä Muurasjärveltä ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Juha Lappalainen.
Ajankohtaiskatsauksen
esitti
MTK:n johtokunnan toinen puheenjohtaja Juha Marttila. Hänen mukaansa talouskriisi ei saa romuttaa
Euroopan
elintarvikemarkkinoita.
Maailman talouskriisi edellyttää
EU:lta vahvoja toimia Euroopan elintarvikemarkkinoiden elvyttämiseksi.
Maailmantalous ja sen myötä maatalousmarkkinat ovat myllerryksessä.
Näissä olosuhteissa Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla on oltava
vakaa ja toimiva elintarviketalous.
Maailmanmarkkinoilla liikkuvien ruokaerien määrä suhteessa elintarviketuotantoon on pieni. Ruoan liikkumiseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka voivat sotkea kansalliset
markkinat ja uhata omaa maataloustuotantoa. Edessä voi myös olla uusi
ruokakriisi, joka koskettaa erityisesti
maailman köyhimpiä alueita.
EU:lta tarvitaan nyt ennakkoluulotonta otetta maatalousmarkkinoiden
vakauttamiseksi, sillä nykymenolla
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
tavoitteet jäävät toteutumatta. EU:n
ylijäämävarastot on purettava hallitusti maailmanmarkkinoille, jotta ne
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eivät aiheuta häiriöitä unionin elintarvikemarkkinoille. Kolmansien maiden
tuotteilla on oltava samat laadulliset,
ekologiset ja eettiset pelisäännöt kuin
EU:ssa tuotetuilla. Suomen kohdalla
tarvitaan uudet kansallisen tukipolitiikan linjanvedot, joilla varmistetaan
vakaa toimintaympäristö koko maahan. EU-komission on luovuttava juridisista kikkailuistaan ja ryhdyttävä
aidosti toimiin maataloustuotannon
edellytysten parantamiseksi.
Kotimaisen elintarvikeketjun toimijoiden on löydettävä aivan uusi,
yhteinen ote alan kehittämiseen.
Ruokaketjun toimijoiden valtataistelu olemassa olevista miljardeista ei
pitkällä tähtäimellä hyödytä ketään.
Eikä tulevaisuuden kuluttajan hyvinvointi perustu ruoan määrään ja
halpaan hintaan, vaan hän haluaa
toimia vastuullisesti arkipäivän valinnoissaan. Suomalaisella ruokaketjulla on mahdollisuus jalostaa kotimaisen tuotannon vahvuustekijät aidoksi lisäarvoksi itselleen ja kuluttajille.
Kotimainen ruoka on keskeinen osa
vastuullisuutta.
Alustusten jälkeen käytiin keskustelu, joka johti kannanoton tekemiseen lihan huonosta tuottajahintakehityksestä, vaikka kuluttajahinnat
ovat nousseet. Puheenvuorossa
esillä olivat lihatuotannon kannattavuus, MTK:n saamattomuus edunvalvonnassa ja maatalouspolitiikassa. Oman osansa kritiikistä sai myös
ympäristötukijärjestelmä. Investoin-

tituet puolestaan valuvat korkeina
investointikustannuksina tavarantoimittajille.

Syyskokous
Liiton syyskokous pidettiin Pohjoisen
Keski-Suomen Oppimiskeskuksessa
Äänekoskella 9.12.2009. Paikalla oli
96 osallistujaa, joista virallisia kokousedustajia oli 77 henkilöä 25 tuottajayhdistyksestä ja 4 yhteisöjäsentä.
Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Paula Pusa. Avauksessaan puheenjohtaja kävi läpi huonoa tuottajahintojen kehitystä, elintarviketeollisuuden neuvotteluvoimaa suhteessa kauppaan ja järjestön markkinaedunvalvonnan tärkeyttä. Hyvä sato
ei paljoa ilahduttanut viljaviljelijöitä,
sillä hinnat laskivat alimmalle tasolle
EU-jäsenyyden aikana. Maidon tuottajahinta on laskenut vajaan vuoden
aikana lähes yhdeksän senttiä litralta. Kustannukset ovat laskeneet,
mutta tämä ei riitä kattamaan myyntitulojen menetyksiä. Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen
kansallinen toimeenpano odottaa
komission hyväksyntää. Ratkaisu
jätti osan asioista pohjoisen tuen
kompensoitavaksi. Metsätalouden
osalta tilanne on muuttunut parempaan suuntaan ja päätehakkuissa
puun hintataso on elpynyt huomattavasti. Puukauppaa on kuitenkin
tehty vähän ja teollisuus on kärsinyt
puupulasta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Hytönen Äänekoskelta ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Juha Lappalainen.
Maatalouspoliittisen katsauksen
esitti maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja
Juha Ruippo MTK:sta. Ruippo totesi maaseudulla olevan yrittämisen
mahdollisuuksia ja laman jälkeen
tulee aina nousukausi. Nyt on hyvä
aika investoida, koska työvoimaa on
saatavilla ja kustannukset ovat laskeneet aiemmasta. Tulevaisuuden
kasvualoja ovat energia ja Green
Care (hoivapalvelut). Biokaasulle on
tulossa syöttötariffijärjestelmä, mutta
tämä ei kuitenkaan takaa kannattavaa toimintaa. Maatilojen energiaohjelmalla odotetaan saavutettavan

yhdeksän prosentin energiatehokkuuden parannus vuoteen 2016
mennessä. Laajakaista kaikille 2015
-hankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet. 99 prosenttia väestöstä
tulisi saada 100 Mbit/s kiinteän yhteyden piiriin vuoden 2015 loppuun
mennessä. Alustuksen lopuksi Ruippo kävi läpi järjestön uutta strategiaa
ja maaseutuyrittäjyyslinjan toiminnan
avaintavoitteita vuodelle 2010.
Keskustelussa
ensimmäisenä
nousi esiin kysymys puukauppakartellista: metsänomistajalle kuuluvista korvauksista ajankohdan
puukaupoista ja järjestön toimista
korvausten eteen. Kokousväen perusteella korvaukset pitäisi laskea
metsäteollisuuden lopputuotteiden
hinnoista. Kilpailuviraston määräämä sakkomaksu halutaan käyttää
yksityismetsätalouden edistämiseen.
Korvausten saamisen osalta vaikeudeksi tulee näyttövelvollisuus, sillä
metsänomistajan pitää osoittaa taloudelliset menetyksensä. Perinteiseen tapaan heikot tuottajahinnat ja
tuottajahintojen voimakas vaihtelu
olivat yksi keskustelun puheenaihe.
Nähtiin, että EU-jäsenyyden aikana viljelijät ovat epäonnistuneet eri
sektoreilla markkinaedunvalvontaan
liittyvissä asioissa. Eläinaktivistien
toiminta nousi myös keskusteluun,
sillä sikaloista on taas tulossa uutta
kuvamateriaalia julkisuuteen. Kotimaisen ruoan arvostuksen parantamiseksi tarvittaisiin viljelijöiden esiintuloa ja uskottavan tarinan luomista
kotimaiselle ruoalle. Keskustelussa
tuli esille myös viljelijöiden henkinen
väsyminen.
Syyskokouksessa valittiin MTK:n
valtuuskuntaan äänestyksen jälkeen
Tommi Lunttila Äänekoskelta. Lunttilan vastaehdokkaana ollut hankasalmelainen Jukka Kauppinen valittiin
MTK Keski-Suomen johtokuntaan,
kun Tommi Lunttila pyysi tehtävästä
eroa kesken kauden. Maataloustuottajain säätiön hallitukseen valittiin jatkamaan Reijo Pelto-Arvo Jämsästä
ja varalle jatkamaan Rauno Hyvönen
Laukaasta. Kokouksen päätteeksi
kiitettiin Seija Hyvöstä pitkästä ja ansiokkaasta työstä liiton toimistosihteerinä.
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Liiton johtokunnan ja työvaliokunnan kokoukset 2009
15.1.2009 JOHTOKUNTA
Keskisuomalaisella

21.4.2009 JOHTOKUNTA,
puhelinkokous

3.10.2009 JOHTOKUNTA,
Tallink Princess (K-S risteily)

• Järjestäytyminen
• Työvaliokunnan, Itä-Suomen
valiokuntien, maaseutunuorten
valiokunnan ja säätiön hallituksen
jäsenten valinta
• Ajankohtainen maatalouspolitiikka
• Lomahallinnon tulevat muutokset
Keski-Suomessa
• Ympäristölupa-asiat
• Keskisuomalainen Oyj:n ajankohtaiset asiat

• MTK:n valtuuskunnan luottamushenkilövalinnat
• 5.5.2009 johtokunta
• MTK:n valtuuskunnan kokouksen
kuulumiset
• Liiton talousasioita
• Yhteisen maatalouspolitiikan
terveystarkastuksen artiklan 68
valmistelu
• Nimeämisiä: TE-keskuksen neuvottelukunta, Laajakaistahankkeen ohjausryhmä, Saarijärven
reitin yhteistyöryhmä ja Maaseutuyrittäjäraati
• TÄKY-hankkeen ajankohtaiset
asiat
• Eläinlääkäripäivystyksen uudistaminen vuoden 2010 alusta

• Talous- ja luottamushenkilöasioita
• Järjestön rakennekehitys
• Hankasalmen maataloustuottajain yhdistyksen varojen palautus
perustettavalle maaseutuyhdistykselle
• Maaseutunuorten toiminnan aktivointi Keski-Suomessa

27.2.2009 JOHTOKUNTA

• Maatilojen taloudellisen tilanteen
vaikeutuminen
• Toimintakertomus 2008
• Tilinpäätös 2008
• Liiton kevään toiminta
• Yleisen taloustilanteen vaikutukset
liiton talouteen ja tarvittavat säästötoimet
• Viljamarkkinakatsaus
• Esitykset maatalouden poistomenettelystä ja tasausvarauksen
muuttamisesta keskusliiton verovaliokunnalle
• Selvityspyyntö hanketoiminnan
epäselvyyksistä ja rajauksista TEkeskukselle ja Maville
9.4.2009 JOHTOKUNTA

• Vaihemaakuntakaavojen, Posken
ja Turva, valmistelutilanne
• MTK:n valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
• MTK-Leivonmäen varojen palauttaminen perustettavalle maaseutuyhdistykselle
• Kunnalliset ympäristösuojelumääräykset Keski-Suomessa ja Jyväskylän määräysten valmistelu
• Sosiaalipolitiikan ajankohtaiset asiat
• TÄKY-hankkeen ajankohtaiset asiat
• Tapiolan hyväksyminen yhteisöjäseneksi
• Kirjelmä riistanhoitopiirille hallitusten jäsenten valinnasta
• Rinnakkaiselolain valmistelu ja
Jyväskylässä pidetyn GMO-tilaisuuden kuulumiset

17.7.2009 JOHTOKUNNAN KESÄTAPAAMINEN, Tupaswilla, Laukaa

• Jäsenrekisterin uudistaminen ja
henkilötietojen selaus uudessa
jäsenrekisterissä
• Ajankohtaiset markkina-asiat ja
kasvukauden satonäkymät
16.9.2009 JOHTOKUNTA

• Liittojen puheenjohtajakokouksen
asiat
• Liiton toimistosihteerin tehtävien
hoito vuoden 2010 alusta alkaen
• Toimintasuunnitelman valmistelu
vuodelle 2010
• Budjetin ja tuottajayhdistysten
jäsenmaksujen valmistelu vuodelle 2010
• Laajakaistahankkeen esittely
• Liiton talousasiat
• TÄKY-hankkeen ajankohtaiset
asiat
• Keskusliiton valiokuntavalinnat
Keski-Suomen osalta

26.10.2009 JOHTOKUNTA

• Talous- ja henkilöstöasioita
• Toimintasuunnitelma vuodelle
2010
• Budjetti vuodelle 2010
• Tuottajayhdistysten jäsenmaksut
vuonna 2010
• Ajankohtainen maatalouspolitiikka
• Valtuuskunnan henkilövalinnat
• Tuottajayhdistysten fuusioihin
liittyvät asiat: Haapamäki, Pihlajavesi ja Keuruu-Multia sekä Äänekoski ja Sumiainen
• Nimeämiset: KOKO-ohjelman
ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän
jäsen
23.11.2009 JOHTOKUNTA,
puhelinkokous

• MTK:n valtuuskunnan luottamushenkilövalinnat
• Henkilöstöasiat
2.12.2009 JOHTOKUNTA

• Valtuuskunnan kokouksen kuulumiset
• Ajankohtainen maatalouspolitiikka
• Liiton talous- ja henkilöstöasioita
• Maitosektorin ajankohtaiset asiat
• Maaseutunuorten ajankohtaiset
asiat
• Alustus tarjouskilpailujen käytettävyydestä maatalouden ympäristönsuojelussa
• Talousasioita
• Itikan punnitustarkkailun hoitaminen Keski-Suomen osalta
21.12.2009 TYÖVALIOKUNTA

• Liiton talous- ja henkilöstöasioita
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TÄKY – Maatilat kehittyvät koulutushankkeen
toiminta vuonna 2009
Vuonna 2009 hankkeeseen lähti mukaan 398
henkilöä, joista naisia 137 ja miehiä 261 henkilöä. Hankkeen koulutuksiin osallistumiskertoja
on ollut yhteensä 1131 kpl, joka on koulutuksien
osallistujalistoista laskettu osallistujien yhteismäärä. Vuoden 2009 koulutukseen osallistujien
yhteismäärä 8 tunnin oppilastyöpäiviksi muutettuna on 542 oppilastyöpäivää.
Sukupolvenvaihdosten kehittämisohjelman tilaisuuksia raportointi-vuonna 2009 oli yhteensä
55 kpl. Niistä teemapäiviä oli 31, yksi sukupolvenvaihdosasiantuntijoille järjestetty pienryhmä
ja 23 yritysvalmennuskäyntiä.
Ympäristöjohtamisen kehittämisohjelma teemapäiviä oli yhdeksän ja kolme ympäristökatselmuksen tilatestauksen käyntiä. Opintomatkoja Eko-ohjelmassa järjestettiin kaksi, joista
yksi oli opintomatka Englantiin ja yksi retki tutustumiseksi Teho-hankkeen toimintaan Varsinais-Suomessa.
Paikallisen toiminnan pienryhmätapaamisia
on ollut yhteensä kuusi, joista yksi on opintomatka. Vuoden 2009 lopulla on paikallisesti toteutettu toimintaa Jämsässä, Hankasalmella,
Muuramessa ja Jyväskylässä. Pienryhmät ovat
syntyneet hankkeen markkinoinnin tuloksena
tulleiden yhteydenottojen perusteella sekä hanketoimijoiden tietoon tulleiden esimerkiksi MTK
yhdistysten kautta tarpeisiin vastattuna toimintana.
Englannin opintomatkalla tutustuttiin monipuoleisesti sikäläiseen maatalouteen.

Saarijärven reitin vesistöasiat puhuttivat syyskuussa maatalouden
ympäristöpäivässä.

Täky-hanke vieraili kesäkuussa Loimaan suorakylvökentillä.
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TÄKY-hankkeen järjestämät koulutustilaisuudet vuonna 2009
Pvm
9.1.2009
14.1.2009
20.1.2009
27.1.2009
29.1.2009
30.1.2009
3.2.2009
4.2.2009
5.2.2009
6.2.2009
9.2.2009
10.2.2009
11.2.2009
12.2.2009
17.2.2009
4.3.2009
6.3.2009
9.3.2009
25.3.2009
26.3.2009
10.6.2009
5.-9.10.2010
21.9.2009
1.10.2009
20.10.2009
27.10.2009
28.10.2009
29.10.2009
30.10.2009
2.11.2009
5.11.2009
10.11.2009
11.11.2009
13.11.2009
18.11.2009
19.11.2009
24.11.2009
24.11.2009
1.12.2009
2.12.2009
3.12.2009
7.12.2009
16.12.2009
17.12.2009
2009
2009

Paikkakunta
Keuruu
Petäjävesi
Viitasaari
Jyväskylä
Konnevesi
Laukaa
Kannonkoski
Keuruu
Jämsä
Joutsa
Karstula
Saarijärvi
Pihtipudas
Uurainen
Maaninka
Petäjävesi
Jämsä
Kannonkoski
Kuhmoinen
Keuruu
Lieto,Loimaa
Englanti
Saarijärvi
Karstula
Laukaa
Joutsa
Jyväskylä
Hankasalmi
Jämsä
Kannonkoski
Laukaa
Konnevesi
Viitasaari
Kyyjärvi
Jyväskylä
Hankasalmi
Jämsä
Petäjävesi
Hankasalmi
Jämsä
Viitasaari
Pihtipudas
Muurame
Jyväskylä
Maatilayritykset
Maatilayritykset

Tilaisuus
Pienryhmätapaaminen
Luomu-viljelyn infopäivä
Luomu-viljelyn infopäivä (peruttu: vähän osallistujia)
Spv asiantuntijoiden verokoulutus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Maatilatalouden talous ja verotus
Yhteiskuivuri
Sähköisen tukihaun koulutus
Sähköisen tukihaun koulutus
Sähköisen tukihaun koulutus
Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdos
Teho-hankkeeseen tutustuminen
Englannin opintomatka
Maatalous ja ympäristö -teemapäivä
Kehittyvän maatilan ympäristöpäivä (peruttu: vähän osallistujia)
Kehittyvän maatilan ympäristöpäivä
Sukupolvenvaihdos
Maatilayrityksen yhtiömuodot (peruttu: vähän osallistujia)
Sukupolvenvaihdos
Aloittavan maatilayrittäjän talous (peruttu: vähän osallistujia)
Aloittavan maatilayrittäjän talous (peruttu: vähän osallistujia)
Aloittavan maatilayrittäjän talous (peruttu: vähän osallistujia)
Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdos
Maatilan taloushallinta
Luomu-viljelyn infopäivä (peruttu: vähän osallistujia)
Yhteistyöpaja (osall. aktivointi)
Vesiensuojelu ja ympäristötuki
Yhteistyöpaja (osall. aktivointi)
Ympäristöystävälliset viljelymenetelmät
Vesiensuojelu ja ympäristötuki (peruttu: vähän osallistujia)
Maatilan taloushallinta
Yhteistyöpaja (osall. aktivointi)
Yhteistyöpaja (osall. aktivointi)
SPV-valmennus 23 kpl
Ympäristökatselmuksen pilotointi 3 kpl
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Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiö
Keski-Suomen Maataloustuottajain
Säätiön hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kesällä hallitus
tutustui Petäjävedellä Tuohimäen tilan
metsiin. Säätiön hallitukseen kuuluivat maanviljelijä Irma Toikkanen (pj.)
Pihtiputaalta (varaedustaja mv. Markku Kinnunen Kivijärveltä), maanviljelijä Mikko Survo (varapj.) Petäjävedeltä (varaedustaja mv. Veikko Riikonen
Korpilahdelta), maanviljelijä Reijo
Pelto-Arvo Jämsästä (varaedustaja mv. Rauno Hyvönen Laukaasta)
ja mv. Jyrki Savolainen Laukaasta,

(varaedustaja maanviljelijä Tiina Heinonen Luhangasta). Sihteerinä ja
varainhoitaja toimi toiminnanjohtaja
Juha Lappalainen.
Säätiö omistaa metsää 157 ha
Sumiaisissa ja Petäjävedellä. Metsät ovat hyvässä kasvukunnossa ja
vuosikasvu on 865 m3. Metsäsuunnitelma on vuodelta 2006. Vuoden
aikana ei toteutettu puun myyntejä,
koska määräaikainen verohuojennus
ei koske säätiöitä ja kantohintojen
odotetaan harvennusten osalta kehittyvän suotuisasti vuonna 2010.
Päätehakkuissa puun hintataso oli

Viljavuustutkimukset
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loppuvuodesta hyvällä tasolla. Säätiöllä olisi myytävää lähinnä harvennuksissa ja niiden osalta kysyntä ja
hintataso olivat huonoja. Edellisvuosina sovittuja hoito- ja uudistustöitä
toteutettiin noin kolmen hehtaarin
alalla.
Vuoden aikana myönnettiin stipendit yhdelle Pohjoisen Keski-Suomen
ammattioppilaitoksessa viljelijän ammattitutkinnon suorittaneelle keskisuomalaisnuorelle ja yhdelle Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutissa amk-tutkinnon suorittaneelle keskisuomalaisnuorelle,
tuettiin MTK Laukaan historiikin kirjoitusta ja 4H:n valtakunnallisia mestaruuskilpailuja sekä annettiin koulutusapurahat MTK Keski-Suomen
nimeäminä Pellervo-instituutin tulevaisuusseminaareihin osallistuneille
henkilöille. Vuonna 2007 saaduista
lahjoitusvaroista tuettiin maaseutunuorten toimintaa ja koulutusta.
Säätiön tilinpäätös osoittaa tilikaudelta ylijäämää 3 367,83 euroa.
Edellisvuotta huonompi tilinpäätös
johtuu pitkälti toteutumatta jääneistä
puukaupoista. Yleinen taloudellinen
tilanne aiheuttaa edelleen haasteita
tulevalle tilikaudelle. Korot ovat ainakin alkuvuoden alhaisella tasolla.
Metsiä täytyy hoitaa jatkuvasti, mutta
vuoden 2010 puukauppatilanne näyttää harvennusten osalta edelleen
vaikealta, joten tulojen toteutuminen
on epävarmaa. Taseen sisältyvä riski
M-Realin osakeomistuksesta (3 980
kpl) on huomattavasti pienempi kuin
vuotta aiemmin. Osakkeen markkina-arvo on edelleen alle puolet tasearvosta, mutta yhtiön taloustilanne
näyttää aiempaa vakaammalta.

