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1. Puheenjohtajan katsaus
Vuosi 2018 oli monella tavoin haasteellinen maatalousyrittäjille. Sääolosuhteet olivat pitkin kesää
puheenaiheena. Kuivuus ja keskikesän kuumuus veivät sato-odotuksista huiput pois. Alkukesän
sateettomuus tuntui etenkin nautakarjatiloilla pienenä säilörehusatona. Kaikista pahimmalta
Kaakkois-Suomessa kuitenkin vältyttiin. Karjatilat saivat kohtuullisesti tarvittavan rehumäärän
täyteen, tosin tilat joutuivat korjaamaan satoa paljon suuremmalta pinta-alalta. Viljojen ja valkuaiskasvien tuottajahinnat nousivat syksyllä. Sadon jäädessä pieneksi, hinnan nousu ei kuitenkaan
auttanut tilojen taloudellista tilannetta. Maidon ja varsinkin lihan tuottajahinnat eivät kehittyneet
kustannuksia vastaavalla tavalla.
Taloudellinen tilanne maatiloilla on edelleen haastava. Kustannukset ovat korkealla tasolla ja tuottajahinnat liian alhaalla kustannuksiin nähden. Teollisuuden on nostettava tuottajahintoja ja kaupan on nostettava sisäänostohintoja, jos suomalaisia elintarvikkeita halutaan myös jatkossa kuluttajille.
Maatalousyrittäjien jaksaminen on ollut koetuksella viime vuosina. MTK-Kaakkois-Suomi on hallinnoinut Virtaa Viljelijälle -hanketta. Sitä kautta on yrittäjillä ollut mahdollista saada apua jaksamiseen, talousneuvontaan ja moneen muuhunkin viljelijöiden jaksamiseen vaikuttaviin asioihin.
MTK:n järjestöuudistus on edennyt hiljalleen. Jäsenille parhaiten näkyvä osa on uudistukseen sisältyvä jäsenmaksu-uudistus. Vuonna 2018 on päästy sopuun jäsenmaksujärjestelmän rakenteesta. Iso osa jäsenmaksu-uudistusta on taloudellisen paineen jakaminen koko järjestölle, ei pelkästään paikallisyhdistykselle, kuten tällä hetkellä. Järjestön kannalta tärkeämpi osa järjestöuudistusta on toimintatapojen uudistamien ja toimintojen yhtenäistäminen ja päällekkäisyyksien
poistaminen.
Maatalouspolitiikassa on ollut vilkas vuosi. Eu:n maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu on
jatkunut kiivaana. Brexit on myös vaikeuttanut valmistelua. Brexitin myötä maatalousbudjetti pienenee enemmän, kuin budjetti olisi muuten pienentynyt. Kotimaassakin on monia viljelijöiden
asioihin vaikuttavia asioita. Eri lakivalmisteluja on viety eteenpäin, mm. eläinten hyvinvointi -laki.
Suuret odotukset on perustetulle ruoka-asiamiehelle. Virka täytetään vuoden 2019 alkupuolella.
Maa- ja metsätalousministeriö teki töitä, että se sai kasaan kriisitukipaketin kuivuudesta kärsineille tiloille. Paljon melua, mutta lähinnä symbolinen euromäärä ei paljoa lämmittänyt eikä tiliä
täyttänyt.
Vuosi 2018 oli tuottajaliitolle muutokseen valmistautumista. Puheenjohtaja Kari Niemi päätti seitsemän vuotta jatkuneen puheenjohtajapestin. Viimeisenä vuonna Karin johdolla johtokunta
päätti järjestellä liiton varallisuutta uudelleen. Liitto luopui osasta osakkeita ja sijoitti myynnistä
saadut varat Evli-sijoituspankin kanssa tehdyllä sopimuksella. Haluan kiittää Karia siitä työstä, mitä
olet tehnyt MTK:n hyväksi.
Toinen muutos liitossa oli kenttäpäällikkö Marjut Henttosen siirtyminen Ely-keskuksen palvelukseen. Kiitän Marjutia ansiokkaasta työstä MTK:n jäsenten hyväksi. Kiitän jäseniä, johtokuntaa, toimihenkilöitä ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2018. Hyvällä yhteistyöllä asiat etenevät haluttuun suuntaan.
Terveisin: Matti Seitsonen

2. MTK-Kaakkois-Suomi
2.1 Arvot ja toiminta-ajatus
Liiton toiminnan arvot
Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK-Kaakkois-Suomi ry, toimii alueellaan jäsentensä, maa- ja metsätaloustuottajien sekä maaseutuyrittäjien, etujen valvojana ja puolenpitäjänä.
Liiton toiminnalle on hyväksytty seuraavat arvot:
Maahenki
Asiantuntevuus
Tulevaisuushakuisuus
Sisäinen tasa-arvo
Liiton toiminta-ajatus
MTK-Kaakkois-Suomen tehtävänä on turvata jäsentensä taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet sekä kehittää niitä.
Liitto vaikuttaa alueellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolla tehtäviin päätöksiin. Liiton tavoitteena on taata jäsenille tasavertaiset toimintamahdollisuudet.
2.2 Tietoja toimialueesta
Liiton toimialue kattaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Tämän lisäksi liiton toimialueeseen kuuluu osia Etelä-Savon ja Uudenmaan maakunnista.
Kymenlaakson maakunnan maapinta-ala on 5.148 km², asukasluku vuoden 2018 lopussa 175 511
ja asukastiheys n. 34 asukasta neliökilometrillä (lähde: www.kymenlaakso.fi). Kymenlaakson maakunnassa on kolme kaupunkia: Kouvola, Kotka ja Hamina.
Etelä-Karjalan maakunnan maapinta-ala on 5.328 km². Asukasluku Etelä-Karjalassa oli 129.895
(31.12.2017) ja asukastiheys n. 24 asukasta neliökilometrillä (lähde: www.ekarjala.fi). Vertailun
vuoksi todettakoon, että koko Suomen asukastiheys on n. 18 asukasta neliökilometrillä. Etelä-Karjalassa on kaksi kaupunkia: Lappeenranta ja Imatra.
MTK-Kaakkois-Suomi toimii 18 kunnan alueella: Kouvola, Iitti, Pyhtää, Loviisa, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Suomenniemi/Mikkeli, Lappeenranta, Taipalsaari,
Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala.

2.3 Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä, käytössä oleva maatalousmaa ja tuotantosuunnat Kaakkois-Suomessa
Kaakkois-Suomen maatilojen lukumäärä on vähenevä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuoden
2018 ennakkoarvion mukaan tiloja on 2896 kpl ja käytössä olevaa maatalousmaata 136.410 ha
eli keskimäärin 47,10 ha/tila.
VilMuu
jankasviljely vinviljely
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3. MTK-Kaakkois-Suomen jäsenet ja hallinto
3.1 Jäsenet
Kertomusvuoden ajan liiton jäsenenä on ollut 18 maataloustuottajain yhdistystä.
Lisäksi Etelä-Karjalan Osuuspankki, LähiTapiola, Lihakunta, LSO-osuuskunta, ProAgria EteläSuomi, Tuottajain Maito, Kymenlaakson Lihanautakerho, Kymenlaakson kasvinviljelijät sekä Kaakon ja Kymenlaakson metsänhoitoyhdistykset ovat liiton yhteisöjäseniä.
3.2 Kunniajäsenet
Liiton kunniajäseniä ovat seuraavat henkilöt:
maanviljelijä Viljo Mattinen
maanviljelijä Ossi Illukka
maanviljelijä Kyösti Harju
maanviljelijä Reino Parkko
maanviljelijä Juha Saikko
3.3 MTK-yhdistykset ja jäsenmäärät
MTK-yhdistysten jäsenmäärä on toimintavuotena pienentynyt keskimäärin noin kolmella prosentilla edellisvuoteen verrattuna. MTK-Ruotsinpyhtään jäsenmäärä kuitenkin lisääntyi yhdellä
jäsenellä. Seuraavassa taulukossa näkyy yhdistyskohtainen jäsenkehitys.

Yhdistys

Jäseniä
2017/2018

Yhdistys

Jäseniä
2017/2018

Anjalankoski

821/790

Parikkalan seutu

517/492

Elimäki
Iitti
JaalaKuusankoski
Joutseno
Kaakko
Kymi-Pyhtää
Lappee
Lappeenranta

545/524
418/410

Ruotsinpyhtää
Savitaipale

134/135
333/324

310/307
402/390
1232/1205
323/305
742/711
48/44

Suomenniemi
Taipalsaari
Valkeala
Vuoksi

63/61
234/212
605/600
496/479

Lemi
Luumäki

215/223
299/293

Yhteensä

7737/7505

3.4 Liiton hallinto, toimihenkilöt ja tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
3.4.1 Johtokunta
Toimintavuoden liiton johtokunnan jäsenet ja heidän yhteystietonsa olivat seuraavat:
Kari Niemi
Pekka Helkala
Janne Kainulainen
Aleksi Kivelä
Juha Muuronen
Helena Pesonen
Juha Sajomaa
Matti Seitsonen
Antti Särkkä
Riitta Torikka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, maaseutunuorten edustaja
jäsen
jäsen, maaseutuyrittäjävastaava
jäsen, kuluttajavastaava
jäsen
jäsen

040 704 4696
040 517 8370
050 309 4865
040 755 0413
040 507 8341
040 760 2735
040 512 2765
0500 753 763
050 356 6997
050 541 0411

Matti Ahvonen

MTK:n valtuuskunnan jäsen

050 523 5483

3.4.2 Eteläisten MTK-liittojen valiokunnat
MTK-Kaakkois-Suomi oli toimintavuonna mukana MTK-Hämeen, MTK-Uusimaan sekä NSP:n (Nylands Svenska Producentförbund) kanssa yhteisissä valiokunnissa seuraavasti:
Lihavaliokunta (yhteisvaliokunta Varsinais-Suomi-Satakunta-Pirkanmaa (VarSatPir) kanssa):
Janne Kainulainen
Parikkala
Ville Savelainen
Iitti
Luomuvaliokunta:
Mika Ala-Outinen
Matti Seitsonen

Savitaipale
Anjalankoski

Maitovaliokunta (yhteisvaliokunta VarSatPir kanssa):
Aleksi Kivelä
Kaakko
Riitta Torikka
Valkeala
Hyvinvointivaliokunta:
Helena Pesonen
Riitta Torikka

Vuoksi
Valkeala

Verovaliokunta:
Pekka Vihtonen
Matti Ahvonen

Lappee
Joutseno

Peltokasvivaliokunta (yhteisvaliokunta VarSatPir kanssa):
Pekka Helkala
Lappee
Juhani Laihia
Vuoksi
-toimivat myös viljakaupan tarkkailijoina
Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta:
Antti Suonio
Lemi
Aleksi Kivelä
Kaakko
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta:
Juha Sajomaa
Elimäki
Jarmo Rautio
Vuoksi
Jäsenpalveluvaliokunta:
Pekka Halinen
Matti Seitsonen
Annukka Kimmo

Suomenniemi
Anjalankoski
MHY Kymenlaakso

Erikoiskasvivaliokunta:
Susanna Suonio
Esa Vigren

Lemi
Valkeala

Alueellinen metsävaliokunta:
MTK-yhdistysten edustajat
Juha Metso
Kari Niemi
Antti Särkkä
Riitta Torikka
Metsänhoitoyhdistysten edustajat
Eero Kivistö
Jouni Muukka
Timo Partinen
Vesa Tylli
Annukka Kimmo

Parikkala
Valkeala
Suomenniemi
Valkeala
MHY Kymenlaakso
MHY Mänty-Saimaa
MHY Etelä-Karjala
MHY Kaakko
MTK:n metsäjohtokunnan jäsen, 2. puheenjohtaja

3.4.3 Kaakkois-Suomen maaseutunuorten valiokunta
Toimintavuonna 2018 nuorten valiokunnan jäsenet olivat tuottajayhdistyksittäin seuraavat:
Yhdistys
Anjalankoski
Elimäki
Iitti
Jaala-Kuusankoski
Joutseno
Kymi-Pyhtää
Kaakko

jäsen
Anni Villikka
Mia Ylä-Outinen
Veli-Matti Tuomala
Janne Rouhiainen
Heikki Pukero
Jouni Vilola ja Ville Simola
Juha Muuronen

varajäsen
Henna Pekala
Susanna Jukkara
Tero Ampuja
Harri Matikainen
Risto Sepponen
Tuomas Mattila
Tuomas Kivelä

Lappee
Lemi
Luumäki
Parikkala
Savitaipale
Suomenniemi
Taipalsaari
Valkeala
Vuoksi

Pekka Helkala
Antti Karhu
Anni Simola
Aki Makkonen
Anna-Kaisa Kouvo
Tomi Punkka
Jouni Kivistö
Tommi Hasu
Juho Tuuha

Aki Autio
Henri Tuuliainen
Timo Töyrylä
Janne Kainulainen
Juho Lapatto
Simo Vitikainen
Heini Peräkylä
Henri Vento

3.4.4 Tilin- ja toiminnantarkastajat
Liiton tilintarkastajana toimi vuonna 2018 tilintarkastusyhteisö KPMG, toiminnantarkastajana
vuonna 2018 toimi maatalousyrittäjä Juhani Laihia.

3.4.5 Toimitilat
MTK-Kaakkois-Suomella on toimistot Kouvolassa Maa- ja Metsätalossa osoitteessa Hovioikeudenkatu 16 sekä Lappeenrannassa Viljelystalossa osoitteessa Pormestarinkatu 6 B. Toimistotiloja
ovat käyttäneet viljelijäasiakaskäynteihin Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:n asiamiehet
sekä Lappeenrannassa että Kouvolassa.

3.4.6 Toimihenkilöt
Liiton toimihenkilöt vuonna 2018 olivat:
Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman
Kenttäpäällikkö Eeva Saarikorpi
Kenttäpäällikkö Marjut Henttonen 31.7.2018 saakka
Ma. kenttäpäällikkö Eija Nopanen, 1.10.-31.12.2018
Virtaa viljelijälle -hanke: hankepäällikkö Anni Kekki, 1.1.-31.12.2018

3.4.7 Edustajat MTK:ssa
Toimintavuonna 2018 liitolla oli seuraavat edustajat MTK:n valtuuskunnassa:
Kari Niemi, liiton puheenjohtaja, Valkeala
Matti Ahvonen, Joutseno
Helena Pesonen, Vuoksi
Matti Seitsonen, Anjalankoski

3.4.8 MTK:n valiokunnat
Toimintavuonna 2018 liitolla oli seuraavat edustajat MTK:n valiokunnissa:
Jäsenpalveluvaliokunta:
Matti Seitsonen
Annukka Kimmo
Erikoiskasvivaliokunta:
Perunaverkosto
Susanna Suonio, varapj.
Ympäristö- ja maankäyttövaliokunta:
Aleksi Kivelä, varajäsen
Jouni Aalto, MHY Kymenlaakso, varajäsen
Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta:
Pekka Vihtonen
Nuorten valiokunta:
Aki Makkonen

3.4.9 Tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
Tuottajayhdistysten hallinnossa ovat toimineet yhdistyksittäin seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja

Sihteeri

Anjalankoski
Lasse Siukkola

Sanna Seitsonen

Elimäki
Tuulikki Pakkanen

Raija Mettälä

Iitti
Tero Kiviaho

Anu Soikkeli

Jaala-Kuusankoski
Leena Väärälä-Vesa

Tapani Mikkola

Joutseno
Pasi Parvinen

Kari Pettinen

Kymi-Pyhtää
Olli Marttila

Timo Vanhala

Lappee
Risto Talonpoika

Hanna Puolakka

Lappeenranta
Jari Makkonen

Eeva Saarikorpi

Lemi
Henri Tuuliainen

Siri Haiko-Kaukinen,11.10.2018 saakka

Luumäki
Anni Simola

Jarmo Strandman

Kaakko
Aleksi Kivelä

Maria Heinvuo

Parikkalan seutu
Aki Makkonen

Mia Saukkonen

Ruotsinpyhtää
Jukka Penttilä

Sakari Salmela

Savitaipale
Jouni Muukka

Siru Lavikka

Suomenniemi
Jussi Karhula

Pekka Halinen

Taipalsaari
Ilpo Kolhonen

Sari Kantonen

Valkeala
Kari Niemi

Matti Kousa

Vuoksi
Heikki Liukkonen

Minna Nikko

4. Vuoden 2018 toiminta
Toimintavuonna järjestettiin runsaasti jäsenkoulutuksia ja muita tapahtumia. Yhteistyötä tehtiin
mm. jäsenyhdistysten, muiden MTK-liittojen, MTK:n, metsänhoitoyhdistysten ja sidosryhmien
kanssa.
Metsäpuolen käytännön yhteistyötä jatkettiin aktiivisesti jo vuonna 2015 toimintansa aloittaneen
Kaakkois-Suomen metsävaliokunnan kanssa. Yhteistyötä tehtiin monella tasolla, yhtäältä käytännön teema- ja neuvontatapahtumien järjestämisessä, toisaalta esimerkiksi kannanottojen sekä virallisten lausuntojen laatimisessa.
Myös liiton hyvinvointihankkeen puitteissa järjestettiin lukuisia viljelijätilaisuuksia sekä koulutusja teemapäiviä.

MTK-Kaakkois-Suomen maaseutunuoret jatkoivat aktiivista toimintaa eri puolilla liiton toimialuetta, tästä tarkemmin kappaleessa 5.
Liitto panosti toimintavuonna sekä alueen maaseutunuorten että jäsenyhdistystensä toiminnan
tukemiseen myös taloudellisesti.

4.1 Edunvalvonta
Maakuntauudistuksessa maa- ja metsätalousyrittäjille merkittäviä asioita
Toimintavuosi alkoi vauhdikkaasti sote- ja maakuntauudistuksen sekä syksyksi 2018 kaavailtujen
vaalien valmistelujen merkeissä. MTK-Kaakkois-Suomi on ollut vahvasti työssä mukana, sillä uudet
maakunnathan aikanaan päättävät lukuisista ruuan, energian ja puun tuotantoon liittyvistä asioista. Maakuntaan tulevat esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet: aluekehittäminen, elinkeinoelämä ja elinvoima maaseudulla, kalatalous, vesitalous, maatalouden kehittäminen, maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, tuotantopanosten laatu ja käyttö, kasvinterveys ja sen valvonta, eläinterveys ja eläinten hyvinvointi ja sen valvonta, maaseudun ihmisen terveys, hyvinvointi ja jaksaminen, eläinlääkäripalvelut, eläinlääkäripäivystys, lomitus, ympäristönsuojelu, vesivarojen käyttö ja hoito, alueelliset luonnonvaratehtävät, vesien ja meren suojelu, maakunnan varautuminen.
Valtakunnan tason toimien takia uudistuksen alkuperäiseen aikatauluun jouduttiin kuitenkin ottamaan aikalisä. Uudistus on siirtynyt eteenpäin.
Eläinsuojelulain uudistus lausunnolla
Alkuvuonna oli loppusuoralla valmistelussa iso asiakokonaisuus, nykyisen eläinsuojelulain uudistus. MTK:n asiantuntija, eläinlääkäri Leena Suojala vieraili MTK-Kaakkois-Suomen tuottajayhdistysten luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä alustamassa aiheesta. Tarkoituksena oli sekä antaa alueen viljelijöiden käytännön näkemyksiä keskusliiton lausuntoa varten että kuulla lain valmistelutyöryhmän kommentteja ja perusteluja. MTK-Kaakkois-Suomi teki maa- ja metsätalousministeriölle oman lausunnon, jossa otettiin kantaa käytännön asioiden lisäksi lain yleisperusteluihin. Yleisperusteluissa viitataan ’yhteiskunnan voimakkaasti muuttuneisiin käsityksiin’. Samoin
puhutaan asenteista ja kansalaisten näkemyksistä ja todetaan niiden muuttuneen paljon parin
viime vuosikymmenen aikana. MTK-Kaakkois-Suomi huomautti lausunnossaan, että lain säätäjän
tulee ensisijaisesti käyttää perusteena puolueettomia tutkimustuloksia uuden lainsäädännön laatimisessa. ’Yhteiskunnassa vallitseva käsitys’ on haasteellinen ja monisyinen määre, joka saattaa
pohjautua hyvinkin suppean tahon tarkoitushakuisiin kirjoituksiin ja mielipiteisiin julkisuudessa.
Kansainväliset eläinoikeusliikkeet ovat voimakkaasti ja aggressiivisesti rantautuneet Suomeenkin.
Nämä suhtautuvat lähtökohtaisesti kielteisesti koko kotieläintuotantoon, kun taas valtaosa suomalaisista luottaa suomalaisen kotieläintuotannon vastuullisuuteen.
Eläinsuojien ilmoitusmenettely valmistui
Liitto antoi loppukesällä lausunnon valtioneuvoston asetuksesta eläinsuojien ilmoitusmenettelystä. Asetus etenikin vuoden aikana: eläinsuojat saatiin siirrettyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn ja muutos tulee voimaan 2019. Asiakokonaisuuden valmistelu alkoi jo vuonna 2012 eli tässäkin nähtiin, miten pitkäjänteistä edunvalvonta usein on. Merkittävä määrä ympäristölupia siirtyy
kuntien ilmoitusmenettelyn piiriin ja myös lupahintoihin saatiin vaikutettua.

Järjestö- ja jäsenmaksu-uudistus eteni
MTK:n valtuuskunta hyväksyi viime vuonna järjestöuudistuksen etenemisen suunnitellusti. Uudistuksen eri vaiheista on tiedotettu säännöllisesti sekä pyydetty jäsenistöltä kannanottoja ja kommentteja. MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen vieraili toimintavuonna myös KaakkoisSuomessa kertomassa uudistuksen sisällöstä.
MTK:n syysvaltuuskunta hyväksyi johtokunnan tekemän päätösesityksen jatkosta. Sen keskeisiä
osat ovat mm. seuraavat: MTK-liittojen ja MTK-yhdistysten kehittämisohjelman laadinta ja käynnistäminen, metsänhoitoyhdistysten kehittämisohjelman hyväksyntä ja toimeenpano, jäsenmaksu-uudistuksen loppuvalmistelu ja jäsenrekisteriuudistuksen määrittelyn käynnistäminen, kilpailuttaminen ja hankinta sekä yhdistysten ja liittojen mallisääntöjen käsittely ja hyväksyminen.
Kaavoituksessa tapahtui
Toimintavuonna liitto otti kantaa lukuisiin kunta- ja maakuntatason kaavoihin yhteistyössä eri tahojen, mm. Kaakkois-Suomen metsävaliokunnan sekä alueen tuottajayhdistysten ja naapuriliitojen kanssa.
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmistui. Kymenlaakson maakuntakaavasta antamassamme
lausunnossa korostettiin mm. sitä, että alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Samoin totesimme, että kaavan
sini-viheryhteystarpeen merkinnän ohjausvaikutuksissa sovellettaisiin metsänkäsittelyssä metsälakia eikä kaavamerkintä aiheuttaisi rajoituksia maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Etelä-Karjalassa on voimassa oleva kokonaismaakuntakaava (vahvistettu ympäristöministeriössä
joulukuussa 2011) sekä Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaava (vahvistettu vuonna 2015). Viime
mainitun teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne.
Vesienhoidon suunnitelmat päivitettiin
MTK-Kaakkois-Suomi antoi viime vuonna lausuntoja yhteistyössä alueen metsävaliokunnan,
MTK:n metsäasiantuntijoiden ja tuottajayhdistysten kanssa myös ympäristöviranomaisten laatimiin valtakunnallisiin työohjelmiin ja keskeisiin vesienhoidollisiin kysymyksiin. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitettiin vuosille 2022-2027 sekä Vuoksen että Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitoalueilla.
Nuoria maatalousyrittäjiä palkittiin
William ja Ester Otsakorven Säätiö, joka toimii Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa, täytti viime vuonna 90 vuotta. Säätiö tukee ammatillista koulutusta ja yrittäjyyttä toimintaalueellaan. Yrittäjiä tuetaan myöntämällä lainoja ja lisäksi jakamalla ajoittain Otsakorven palkintoja.
Toimintavuonna jaettiin 90-vuotisjuhlan kunniaksi Otsakorven rahapalkinto kolmelle säätiön toimialueen nuorelle maaseutuyrittäjälle. Muistaminen tapahtui liiton syyskokouksessa. Etelä-Karjalasta palkittiin Esko Kosonen Saarelta ja Kymenlaaksosta puolestaan Tommi Hasu Valkealasta.
Päättäjiä tavattiin eduskunnassa
Loppuvuonna MTK-Kaakkois-Suomi yhdessä alueen metsäasiantuntijoiden ja Etelä-Savon tuottajaliiton kanssa järjesti päättäjätapaamisen, johon kutsuttiin yhteisen vaalipiirin kansanedustajat
eri puolueista. Tapaamisessa viestittiin maa- ja metsätalouden ajankohtaisista asioista ja se oli osa
liiton säännöllistä vuoropuhelua eduskunnan suuntaan.

Maanomistajain edunvalvontaa metsävaliokunnassa
MTK-Kaakkois-Suomen ja alueen metsänhoitoyhdistysten yhteinen metsävaliokunta on vuoden
aikana käsitellyt kokouksissaan laajasti metsä-, kaavoitus- ja tieasioita ja antanut niistä kannanottoja ja lausuntoja. Näiden lisäksi on hoidettu myös riista-asioita. Alueen villisika-, hirvi-, valkohäntäpeura- ja suurriistan kannat ovat huolestuttavasti nousussa. Esimerkiksi hirvien tavoitekanta on
2,0-3,0 eläintä per tuhat hehtaaria, mutta kanta tällä hetkellä on 3,7. Valiokunnan huolena on
riistan aiheuttamien vahinkojen nousu, tautiriski ja maanomistajien oikeuksien heikkeneminen.
Riista-asioita hoidetaan laajasti myös alueellisessa riistaneuvostossa, jossa MTK-kaakkois-Suomella on edustus.
4.2. Koulutukset ja tapahtumat
Toimintavuonna järjestettiin lukuisia jäsenkoulutuspäiviä ja erilaisia kuluttajatapahtumia, mm.
seuraavat:
Aika

Tapahtuma

9.1.2018
10.1.2018
23.1.2018
24.1.2018
6.2.2018
9.2.2018
13.2.2018
17.2.2018

Maatilojen varautumiskoulutus, Kouvola
Johtokunnan kokous 1
Verokoulutuspäivä, Kouvola
Verokoulutuspäivä, Lappeenranta
Ympäristöasiamiespäivä, Lahti
Viljamarkkinakoulutus, Luumäki
Johtokunnan kokous 2
Hyvinvointipäivä nuorille maaseutuyrittäjille,
Lappeenranta
Virtaa viljelijälle -hanke: MTEA1, mielenterveys elämäntaitona, Etelä-Karjala
Johtokunnan kokous 3
Myllymäen ulkoilu- ja laskettelupäivä, Joutseno
Virtaa viljelijälle -hanke: MTEA1, mielenterveys elämäntaitona, Kymenlaakso
MTK-Kaakkois-Suomen kevätkokous, Lappeenranta
Orastaa! 2018 -kevätretki, KymenlaaksoUusimaa
Maalaismarkkinat, Lappeenrannan ravirata
Johtokunnan kokous 4
Kesätapaaminen Tykkimäellä, Kouvola
Lähiruokamessut Elimäellä, www.lahiruoka.fi
Lappeenrannan maaseutumarkkinat
Osta tilalta -päivä
Johtokunnan kokous 5
Mielenterveyden ensiapukurssi, Lappeenranta
Johtokunnan sähköpostikokous

7.3.2018
13.3.2018
7.3.2018
10.3.2018
15.3.2018
20.3.2018
27.3.2018
21.4.2018
19.5.2018
5.6.2018
29.6.2018
8.-9.9.2018
9.9.2018
15.9.2018
17.9.2018
11. ja 18.10.2018
17.10.2018

5.11.2018
8.11.2018
24.11.2018
30.11.2018
1.12.2018
4.12.2018

Johtokunnan kokous 7
Kotieläintilojen valvonnat -tilaisuus, Luumäki
Viljelijän hyvinvointipäivä, Anjala/Kouvola
MTK-Kaakkois-Suomen syyskokous, Kouvola
Maaseutunuorten pikkujoulut, Kotka
Viljamarkkinakoulutus, Loviisa

4.3. Kuluttajatyö
Vuosittainen kuluttajatapahtuma Maaseutufoorumi järjestettiin 14.4.2018 Kouvolassa. Tapahtuma on useiden yhteistyökumppaneiden yhteinen aikaansaannos ja MTK-Kaakkois-Suomi oli järjestelyissä mukana myös tällä kertaa. MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoi tilaisuudessa maaseutuasumisen ja -yrittäjyyden monista mahdollisuuksista. Tapahtuma keräsi paikalle
runsaasti kuluttajia ja maaseudun eri sidosryhmien edustajia.
Lappeenrannan raviradalla 19.5.2018 pidetyssä Maaseutumarkkinat -tapahtumassa oltiin mukana
esittelemällä MTK:n ja alueellisten viljelijöiden toimintaa. Paikalla oli mm. tuottajatori, lähiruokatuotteita sekä eri alojen yrittäjiä.
Lappeenrannan maaseutumarkkinoille 9.9.2018 osallistuttiin perinteisesti. MTK-Kaakkois-Suomen maaseutunuoret olivat siellä jakamassa kuluttajille uutispuuroa, joka teki jälleen hyvin kauppansa. Samalla muistutettiin kuluttajia kotimaisen ruoantuotannon ja elintarvikkeiden alkuperän
merkityksestä.
Lähiruokamessut Elimäellä pidettiin vuonna 2018 jo kymmenettä kertaa ja tapahtuma onkin vakiinnuttanut paikkansa ja lisännyt suosiotaan. MTK-Kaakkois-Suomi oli tällä kertaa messujen pääyhteistyökumppani. Messuille osallistuttiin omalla osastolla ja järjestämällä ruoka-aiheinen seminaari messujen lauantaipäivänä. Seminaarissa puhujina olivat asiantuntija Jukka Rantala MTK:sta
ja kaupunginvaltuutettu Juha Huhtala Kouvolan vihreistä. Tilaisuuden teemana oli lihansyönti ja
sen vaikutukset yksilö- sekä globaalilla tasolla.
Yhteistyössä ProAgria hankkeen kanssa liitto järjesti syksyllä kuluttajille suunnatut ruokaretket
Kymenlaaksossa, Kotkan ja Kouvolan seudulla. Kyseessä oli valtakunnallinen OstaTilalta! -tapahtuma ja kuluttajia saatiin kokoon peräti kahden bussillisen verran. Palaute retkistä oli ylen määrin
positiivista. Myös Etelä-Karjalassa toteutui Osta Tilalta! -päivä, ja kuluttajilla oli mahdollisuus vierailla teemapäivään osallistuneilla tiloilla, nähdä tilan toimintaa sekä tehdä lähiruokaostoksia.
Koululaisvierailut tiloille jatkuivat vilkkaina. MTK ja liitto tukivat yhdistysten tekemää koululais- ja
kuluttajatoimintaa mm. hankkimalla vierailutiloille ajankohtaista materiaalia liittyen kotimaiseen
ruoantuotantoon sekä osallistumalla kuljetuksiin. MTK-Kaakkois-Suomen alueella toteutetaan
niin tilavierailuja kuin erilaisia tempauksia, joissa ruuan tie ’pellolta pöytään’ tulee tutuksi. Esimerkiksi MTK-Jaala-Kuusankoski vie vuosittain koululaisia lähimyllylle tutustumaan viljan jauhatukseen ja sen jälkeen leipomoon, jossa nuoret saavat leipoa omat leipänsä. MTK-Taipalsaari (yhdessä liiton, Taipalsaaren maamiesseuran sekä paikallisten maa -ja kotitalousnaisten kanssa) puolestaan kutsuu kirkonkylän koulun esimerkiksi istuttamaan perunaa ja syksyllä korjaamaan satoa
sekä lopuksi valmistamaan omista perunoista oppitunneilla aterioita.

4.4 Hanketyö
Virtaa Viljelijälle – hankkeen toiminta jatkui koko vuoden 2018.
Hankkeen päätoimenpide on vaikeuksissa olevien viljelijöiden auttaminen. Useimmiten auttaminen käynnistyy tilakäynnillä keskustellen. Sen jälkeen tilaa tuetaan mahdollisen muun avun hakemisessa, vaihtoehtojen löytämisessä ja tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisessa.
Mukana olleita tiloja vuonna 2018 oli 49 ja ihmisiä 76. Mukana on ollut kaikenikäisiä viljelijöitä,
joista vähän yli puolet on ollut miehiä. Tuotantosuunnista eniten tiloista on ollut viljantuotannossa
ja seuraavaksi eniten maidontuotannossa. Viljelijöitä kohdanneet vaikeudet liittyvät ihmissuhteisiin, liiallisen työmäärän aiheuttamaan uupumukseen, talousvaikeuksiin sekä fyysisiin sairauksiin
ja mielenterveyden häiriöihin.
Hanke toteutti keväällä kaksi Mielenterveyden ensiapu 1 - mielenterveys elämäntaitona – koulutusta ja syksyllä Melan kanssa yhteistyössä kaksi Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin abc-koulutusta,
joissa kaikissa oli sama sisältö. Kevään koulutukset pidettiin Imatran Kylpylässä 7. ja 13.3. ja Metson tilalla Haminassa 15. ja 20.3. Syksyn koulutukset pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla 11.
ja 18.10 ja 1.-2.11. Kymin Huvilassa Kouvolassa. Kolmessa koulutuksessa yhteistyössä oli mukana
Saimaan kriisikeskus.
Nuorten kokoontumisajot järjestettiin Lappeenrannassa Holiday Club Saimaalla 17.2. Ohjelmassa
oli mm. hyvinvointityöpajoja ja keihäänheittäjä Antti Ruuskasen luento.
Huhtikuussa julkistettiin Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa kehitetty voimavaratesti viljelijöiden käyttöön valtakunnallisesti. Se löytyy netistä sivulta www.voimavaratesti.fi

4.5 Kannanotot ja tiedotteet
30.11.2018 Tiedote Lihaa lautasella – keskustelua herättävä valinta
1.11.2018 Lausunto koskien poikkeuslupaa metsästykseen käytettävien metsästyslain 33 §:n 1
momentin 4 kohdassa mainittujen yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäyslaitteiden käyttöä
villisikojen ja supikoirien pyynnissä
15.10.2018 Lausunto Kymijoen rantayleiskaavan keskiosan kaavaluonnokseen
5.10.2018 Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnoksesta
4.10.2018 Lausunto Lappeenrannan läntiseen osayleiskaavaan
6.9.2018 Tiedote Alueelle lähes 500 miljoonaa euroa vuodessa
31.8.2018 Lausunto valtioneuvoston asetukseen eläinsuojien ilmoitusmenettelystä
4.7.2018 Tiedote Maatalous on tärkeä osa kiertotaloutta
3.7.2018 Tiedote Puhdas, kotimainen ruoka on kaikkien etu
3.7.2018 Lausunto asiakirjaan Vaikuta vesiin, vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma
Vuoksen vesienhoito-alueella 2022-2027
29.6.2018 Tiedote Digiyhteydet Kaakkois-Suomessa sakkaavat

25.6.2018 Kommentit Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän pohjavesialueiden
luokitus- ja rajausmuutoksista, KASELY/604/2018
13.6.2018 Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030
9.5.2018 Kommentit valtion lupa- ja valvontaviraston kehittämiseen
9.5.2018 Tiedote Huikea mahdollisuus alueen yrittäjille
2.5.2018 Lausunto Kotkan-Haminan seudun strategiseen yleiskaavaehdotukseen
6.4.2018 Tiedote Uskon edelleen, ihan pieneen ihmiseen
27.3.2018 Tiedote Suomen maataloudella ja maaseudulla paljon pelissä EU:n tulevassa budjettiratkaisussa – hallituksen syytä tarkistaa EU-linjaansa
23.3.2018 Lausunto Lappeenrannan kaupungin 23.2.2018 ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta
22.2.2018 MTK-Kaakkois-Suomen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten
hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
12.2.2018 MTK-Kaakkois-Suomen lausunto ympäristöministeriön esittämästä luonnoksesta merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjaksi ’Suomen meriympäristön tila 2018’
11.1.2018 Tiedote Kari Niemi ja Pekka Helkala jatkavat MTK Kaakkois-Suomen johdossa
Liiton kannanotot, lausunnot ja tiedotteet löytyvät kaikki kokonaisuudessaan liiton kotisivuilta:
https://www.mtk.fi/liitot/kaakkoissuomi/tiedotteet_uutiset/fi_FI/tiedotteet_ja_uutiset/
4.6 Liiton kokoukset
Liiton kevätkokous pidettiin 27.3.2018 Etelä-Karjalan Osuuspankissa Lappeenrannassa. Kokoukseen osallistui 60 henkilöä, joista varsinaisia kokousedustajia 50 henkeä. Kokousesitelmän piti johtaja Simo Tiainen MTK:sta.
Liiton syyskokous pidettiin 30.11.2018 Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa Kouvolassa. Kokoukseen osallistui 62 henkilöä, joista varsinaisia kokousedustajia 46 henkeä. Kokousesitelmän piti
MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.

4.7 Johtokunnan toiminta
Liiton johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.
Johtokunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin vuonna 2018:

Kari Niemi
Pekka Helkala
Janne Kainulainen
Aleksi Kivelä
Juha Muuronen
Helena Pesonen
Juha Sajomaa
Matti Seitsonen
Antti Särkkä
Riitta Torikka
Matti Ahvonen
(MTK:n valtuuskunnan jäsen)

10.1.

13.2.

7.3.

5.6.

17.9.
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4.8 Edustus toimielimissä ja hankkeissa
Maakunnalliset yhteistyöryhmät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kymenlaakson liiton yhteistyöryhmä MYR
Etelä-Karjalan liiton yhteistyöryhmä MYR
Kymenlaakson liiton ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
ELY-keskuksen viljelijäraati
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta
Kaakkois-Suomen maaseutujaosto
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesienhoidon yhteistyöryhmä
Kouvolan lomitushallinnon yhteistoimintaryhmä
Parikkalan seudun lomitushallinnon yhteistyöryhmä
Savitaipaleen lomitushallinnon yhteistyöryhmä
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta
Kaakkois-Suomen metsäneuvosto
Kaakkois-Suomen metsävaliokunta
Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n maatalouden yhteistyöryhmä
Maatalouden työterveyshuollon yhteistyöryhmä, Pihlajalinna
Maatalouden työterveyshuollon yhteistyöryhmä, Mehiläinen

•

ProAgria Etelä-Suomi
Hankkeet

•

Virtaa Viljelijälle
Muut

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Myllykosken tilitoimisto
ProTalous Oy
Kouvolan Maatalo Oy
Viljelystalo Oy
Harjun Oppimiskeskus
Lappeen keskusravirata
Raisio Oyj
Metsä-Board Oyj (M-Real)
Neoindustrial Oyj
Fortum Oyj
Neste Oil Oy

5. Maaseutunuoret
Maaseutunuorten valiokunnan kevätkokous pidettiin Holiday Club Saimaalla Lappeenrannassa
17.2.2018. Kevätkokouksessa valittiin kahdeksan valiokunnan jäsentä työvaliokuntaan, joka piti
järjestäytymiskokouksensa heti valiokunnan kokouksen jälkeen. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi ja MTK-Kaakkois-Suomen maaseutunuorten puheenjohtajaksi valittiin Juha Muuronen Kaakosta ja varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Kouvo Savitaipaleelta. Työvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kolme kertaa.
Holiday Club Saimaalla järjestettiin 17.2. myös Virtaa viljelijälle -hankkeen hyvinvointipäivä nuorille maaseutuyrittäjille. Päivään osallistui n. 60 henkilöä.
Myllymäen perinteinen ulkoilu- ja laskettelupäivä järjestettiin 10.3.2018. Yhteistyökumppaneina
tapahtumassa olivat LähiTapiola ja OmaSp, Valtra, HKScan, MetsäGroup ja Lappeenrannan Energia sekä Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys. Paikalla oli yli 300 MTK-Kaakkois-Suomen alueen
tuottajayhdistysten jäsentä, joista 165 kävi laskettelemassa. Osallistujat saivat jäsenetuna hissilipun paikan päällä, lisäksi tarjolla oli tuttuun tapaan grillimakkaraa, nokipannukahvia ja munkkeja. Päivän aikana oli mahdollisuus osallistua jäsenille maksuttomaan laskettelu-, lumilautailutai lumiluistelukouluun.
Maaseutunuorten valtakunnallinen kevätparlamentti järjestettiin maaseutunuorten ja Faban Kevätkirmaus -risteilyn merkeissä 23.-24.3. Tapahtumaan osallistui maaseutunuoria myös Kaakkois-Suomesta.

Orastaa! 2018 -kevätretki järjestettiin 21.4. Kymenlaakson ja Uudenmaan maaseudulle. Retkelle
osallistui n. 30 jäsentä. Vierailukohteina olivat Jokiniemen kartanon vuohitila Loviisassa ja Lukkarin sikatila Myllykoskella. Ruokailu oli Hurukselassa Susikosken kahvilassa, jossa lisäksi maistiaisena oli paikallisia herkkuja.
Lapsiperheiden suosima kesätapaaminen ”Päivä Tykkimäellä” järjestettiin 29.6.2018. Päivään
osallistui yli 100 henkilöä sateisesta säästä huolimatta.
Maaseutunuorten saunailta järjestettiin mäkivetokisojen yhteydessä Lappeen harjussa 15.9.
Kuluttajatyötä maaseutunuoret tekivät Lappeenrannan maaseutumarkkinoilla syyskuussa jakamalla uutispuuroa. Annoksia meni noin 600.
Valtakunnallinen syysparlamentti järjestettiin marraskuussa Oulussa ja MTK-Kaakkois-Suomesta
oli mukana viisi henkilöä.
Valiokunnan syyskokous pidettiin 25.10. Luumäellä Satun Makioilla.
Maaseutunuorten pikkujoulut järjestettiin 1.12. Kotkan Seurahuoneella. Tilaisuuteen osallistui
35 maaseutunuorta.
Joulukuussa maaseutunuoret kävivät kertomassa Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO:n maatalousalan opiskelijoille maaseutunuorten toiminnasta yhteisen ruokailun yhteydessä.
Joulutulet sytytettiin Kaakkois-Suomessa 21.12. seuraavilla paikkakunnilla: Parikkala, Lappeenranta, Savitaipale, Kouvola, Hamina ja Elimäki. Samana päivänä Parikkalan maaseutunuoret järjestivät perinteisen kinkun maistatuksen Parikkalan rautatieasemalla.

6. Sektorikohtaiset katsaukset
6.1 Maaseutuyrittäjyys
MTK:n eteläisten liittojen maaseutuyrittäjyysvaliokunnan jäseninä Kaakkois-Suomesta ovat olleet Juha Sajomaa (MTK-Elimäki) ja Jarmo Rautio (MTK-Vuoksi). Valiokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana ja kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
Maaseutuohjelman yritystuet
Yritystukia on haettu tavoitteita vähemmän, tästä aiheesta on käyty paljon keskustelua myös
aluetasolla. Rahoitettujen maatilojen määrä on jäänyt melko vähäiseksi eli yritystoiminnan kehittämisrahoitus suuntautuu nyt lähes kokonaan maatilojen ulkopuolelle. Tämä ei ole aikoinaan
ollut tarkoitus, vaan maaseudun yritystuki luotiin nimenomaan monipuolistamaan maatilojen
toimintaa. Tulevaisuudessa pitää kohdennusta saada nykyistä enemmän nimenomaan maatiloilla olevan muun yritystoiminnan kehittämiseen.
Töitä Suomesta! -palvelu avautui vuoden aikana. Palvelun käyntiinlähtö on meneillään ja sen
mainostaminen on tärkeää.
Maakuntauudistus; uudistuksen valmistelu eteni vuoden aikana. Tärkeää ennakoida, kuinka uudistus aikanaan toteutuessaan vaikuttaa maaseuturahoituksen käsittelyyn ja valvontoihin?

MTK:n järjestöuudistus on iso kokonaisuus ja paljon muutakin kuin jäsenmaksu-uudistus ja vaikuttaa myös yrittäjäjäseniin.
Liikenteen korjausvelkakohteet; kukin liitto on kartoittanut alueensa korjausvelkakohteet ja toimittanut ne keskusliittoon. MTK-Kaakkois-Suomen alueelta ehdotuksia kohteista tuli runsaasti.
Kohdelistaa voi hyödyntää myös vuoden 2019 vaalityössä.
Vuoden 2019 vaalit / MTK:n näkemykset tulevasta hallitusohjelmasta; kasvun jatkumisen mahdollistaminen, alempi tieverkko kuntoon, digiyhteydet maaseudulle, byrokratian purku, hajautetun energian tuotanto.
MTK-Kaakkois-Suomen edustajat osallistuvat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutujaoksen
toimintaan, jossa käsitellään maaseutuohjelmaa ja rahoitustilannetta. Maaseutujaos on ollut
huolissaan yritystukien haun vähäisyydestä ja pohtinut keinoja tilanteen parantamiseksi. Liitto
on tahollaan välittänyt tietoa maaseudulle myönnettävistä yritystuista.
Kaakkois-Suomen alueella 56 % maatiloista harjoittaa myös muuta yritystoimintaa Tämän yritystoiminnan tulojen bruttoarvo Kaakkois-Suomessa on 57 miljoonaa euroa. Pääasiallisia toimialoja
on koneurakointi, puun tai hakkeen valmistus, elintarvikkeiden jatkojalostus ja matkailu. Lähes
puolet eläintiloista suunnittelee eläintuotannon lopettamista vuoteen 2025 mennessä, ja näissä
tilanteissa muu yritystoiminta on vaihtoehtona. (Lähde: Kantar TNS Agri Oy, Maatilojen kehitysnäkymät 2025, Kaakkois-Suomi).
6.2 Peltokasvit
Vuosi 2018 oli haasteellinen viljelijöille ja kasveille, sääolot olivat varsin vaihtelevat Kaakkois-Suomen alueella. Useilla viljelyksillä satokasvit kärsivät kuivuudesta, mutta joillain alueilla kosteutta
riitti hyväänkin satoon. Satomäärissä ja laadussa esiintyy suurta vaihtelua. Alla olevassa taulukossa vertailua satomääristä vuosina 2017 ja 2018.

Säilörehunurmien satotaso jäi kuivuuden takia keskimäärin normaalia pienemmäksi, sadon laatu
oli tyydyttävä. Säilörehusato uhkasi jäädä varsin alhaiseksi ensimmäisen ja toisen sadonkorjuun
jälkeen. Syksyllä saadut sateet mahdollistivat kolmannen sadonkorjuun ja tämä korjasi tilannetta
huomattavasti. Säilörehua kerättiin myös suojavyöhykkeiltä ja luonnonhoitopelloilta, jotta talven rehuvarastot saatiin täyteen.
Kuivaheinän sato oli laadultaan hyvä, sadon määrä jäi pieneksi alkukesän kuivuuden takia.
Haasteellinen vuosi ei juuri vaikuttanut öljykasvien tuottajahintoihin. Viljakasvien osalta lievää
hinnannousua oli nähtävissä syyskuusta lähtien, hinnannousu ei kuitenkaan helpottanut kasvinviljelyn heikkoa kannattavuustilannetta.

MTK-Kaakkois-Suomella oli edustus MTK:n eteläisten liittojen peltokasvivaliokunnassa, joka kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Liiton edustajina valiokunnassa ovat olleet Pekka Helkala
(MTK-Lappee) ja Juhani Laihia (MTK-Vuoksi). Valiokunta käsittelee kasvinviljelyn ajankohtaisia
asioita, vuonna 2018 mm. satonäkymiä, markkinatilannetta, varmuusvarastojen määrää, markkina- ja vienninedistämishankkeita ja ajankohtaisia tukiasioita.
Liitto jatkoi jo aiempina vuosina aloitettuja kasvinviljelykoulutuksia. Toimintavuonna järjestettiin
kaksi viljamarkkinoihin painottuvaa koulutuspäivää, helmikuussa Luumäellä ja joulukuussa yhteistyössä Farmers Grain Export-hankkeen kanssa Loviisassa. Kummassakin koulutuksessa oli
noin 30 osallistujaa ja niissä pohdittiin vilja-alan näkymiä ja mm. viennin mahdollisuuksista. Farmers Grain Export-hanke on maaseuturahaston rahoittama hanke, jonka tarkoitus on edistää viljanvientiä ja tukea tuottajalähtöisten vientitoimijoiden toimintaa sekä aktivoida viljelijöitä pyrkimyksissään viedä korkealaatuisia viljaraaka-aineita.
Alueen viljelijät osallistuivat aktiivisesti VYR:in (vilja-alan yhteistyöryhmä) järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Näitä oli vuonna 2018 mm. perinteinen viljamarkkinaseminaari, joka järjestettiin helmikuussa Hämeenlinnassa.

MTK:n nettisovellus www.viljatori.fi otettiin käyttöön vuoden alussa. Sen toimintaa ja mahdollisuuksia esiteltiin vuoden aikana esimerkiksi jäsentiedotteissa, nettisivuilla ja mm. MTK-KaakkoisSuomen viljamarkkinakoulutuksessa Luumäellä. Liiton syyskokouksessa kokousesitelmän piti
MTK:n vilja-asiamies Max Schulman, joka kertoi viljamarkkinoista ja viljan viennin mahdollisuuksista.
6.3 Maito
Maidontuottajien kannalta vuosi 2018 alkoi positiivisissa merkeissä. Maidon tuottajahinta nousi
lähelle 40 snt/ltr ja kesän 2017 määrältään hyvä rehusato antoi turvaa tulevaisuuteen. Tuottajat
saivat huhtikuussa valitettavan odotetun ilmoituksen alkukeväästä laskevasta tuottajahinnasta:
perushinta laski 34,5 snt/ltr, joka on alhaisin hinta yli kymmeneen vuoteen. Meijerit maksoivat
maitolitrasta vuoden 2018 aikana keskimäärin 38,45 snt/ltr.
Aikaisen kevään ja hyvissä ajoin tehtyjen lannoitusten jälkeen alkoi yksi haastavimmista kasvukausista nurmenviljelyn saralla koko Kaakkois-Suomessa. Touko-heinäkuun aikana alueella ei
saatu kuin satunnaisia vesisateita ja kovasta haihtumisesta johtuen kosteus ei juurikaan ehtinyt
imeytyä maahan ja nurmet eivät kasvaneet. Säilörehun ensimmäinen ja toinen sato jäivät odotettua pienemmäksi, loppusyksyn kosteus kuitenkin pelasti tilanteen osittain. Kolmas rehusato
saatiin korjattua useilla tiloilla Kaakkois-Suomessa.
MTK panosti vahvasti edunvalvontatyössään kuivuuden aiheuttamien tulonmenetysten korvausten saamiseen valtiolta. Hallitus myönsi lisätalousarviossaan syksyllä 2018 kriisitukea kuivuudesta kärsineille tiloille, AB-alueelle 20 miljoonaa euroa ja C-alueelle 10 miljoonaa euroa. Kriisituki tuli hakuun AB-alueella tammikuussa 2019.
Vuodesta 2010 valmistelussa olleen uuden eläinsuojelulain lakiesitys annettiin toimintavuoden
syyskuussa eduskunnalle. Uusi laki korvaisi eläinsuojelulain ja sen on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2021 alusta samanaikaisesti maakuntauudistuksen kanssa. Lakiesityksen muutoksia olisivat mm. parsinavetoissa pidettävien lypsylehmien ja -hiehojen jaloitteluvaatimuksen pidentyminen (asetusmuutoksella) sekä vaatimus kivunlievityksen käytöstä eläimille kivuliaiden toimenpiteiden aikana kuten nupoutettaessa.
Maidontuotannon määrä aleni vuoden 2018 aikana Kaakkois-Suomessa noin 2%, maitotilojen
määrä vuoden lopussa on 272 kpl.
lähde: LUKE

Maitotilojen tuotantorakenne / Kaakkois-Suomi (lähde: KantarTNS)

6.4 Liha
Liitossa on huolestuneina seurattu julkista keskustelua ravitsemuksesta ja ennen kaikkea sen
kohdistumisesta lihan kulutukseen. Kuluttajatapahtumissa onkin tuotu tietoa kotimaisen lihan
ympäristövaikutuksista, vaikutuksista aluetalouteen ja eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävästä
työstä suomalaisilla kotieläintiloilla. MTK-Kaakkois-Suomi järjesti Lähiruokamessujen yhteydessä
Lihaseminaarin, jossa keskusteltiin lihantuotannosta ja -kulutuksesta. Asiantuntijoina seminaarissa olivat kotieläinasiamies Jukka Rantala MTK:sta ja Juha Huhtala Kouvolan Vihreistä.
Lihantuotannon ennustetaan pienenevän vuoden 2018 aikana koko maassa, samalla kulutuksen
arvioidaan kasvavan. Kulutuksen kasvu koskee pääasiassa siipikarjan lihaa ja kulutuksen lasku
sianlihaa. Tuotannon väheneminen ja kulutuksen kasvu koskee myös Kaakkois-Suomea.
Ennuste vuodelle 2018 (koko maa):
Lihan tuotanto
393,9 milj.kg (-1.1%)
Lihan kulutus
435,4 milj.kg (+0,5%)
Lihan tuottajahinnat 1-11/2018 keskimäärin €/kg:
nauta
sika
3,05-3,14
1,49-1,56
Lähde: LUKE

lammas
2,76-3,47

siipikarja
1,32-1,40

Maidontuotannon lopettavista tiloista Kaakkois-Suomessa 7 prosenttia suunnittelee siirtyvänsä
emolehmätuotantoon vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittanee kasvua alueen naudanlihantuotannolle. (Lähde: Kantar TNS, Maatilojen kehitysnäkymät 2025, Kaakkois-Suomi).
Sianlihantuotanto supistuu edelleen. Jalostavan teollisuuden siirryttyä Länsi-Suomeen on kaakkoissuomalaisten lihantuottajien tilanne porsaiden saannissa ja teurastoimituksissa aika ajoin
hankala. Kaakkois-Suomessa onkin useita sianlihan tuotantoyksiköitä, jotka toimittavat lihaa
suoraan vähittäiskauppoihin tai jalostavat itse tuotteitaan paikallisiin kauppoihin.
Alueella ei ole siipikarjan kasvatusta, sen sijaan lammastilojen lukumäärä on tasaisesti kasvanut
alueella jo usean vuoden ajan. Lampaanlihan markkinointi tiloilta toteutuu yhä useammin suoramyynnin kautta. Lammastiloilla on koettu myös teurastoimituksissa hankaluuskia, aika ajoin toimitukset ruuhkautuvat ja tilanne lampoloissa tiivistyy katraan teuraspainon kasvaessa.
MTK-Kaakkois-Suomen edustajina MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunnassa ovat olleet Janne
Kainulainen (MTK-Parikkala) ja Ville Savelainen (MTK-Iitti). Valiokunta on kokoontunut vuoden
aikana kaksi kertaa.
Valiokunta on kokouksissaan käsitellyt lihantuotannon ajankohtaisia aiheita, mm. seuraavia:
- Laki eläinten hyvinvoinnista
- Lihan markkinahinnat ja vientipyrkimykset
- Eläinten rekisteröinti ja tunnistaminen, ruholuokitukset
- Villisikojen aiheuttama ASF-uhka
- CAP-uudistus ja siihen kaavaillut muutokset eläintuissa
- Meneillään olevan ohjelmakauden loppuvuosien muutokset eläintukiin; määrärahasiirto Eläinten hyvinvointikorvauksesta muihin tukiin
6.5 Luomu
Luomutuotanto jatkaa vahvaa kasvua Kaakkois-Suomessa. Luomuvalvottuja tiloja oli vuonna
2018 Kaakkois-Suomessa 291 kpl, näistä uusia oli 36 kpl. Peltoa oli luomutuotannossa 19 400 ha,
mikä on reilut 14 prosenttia Kaakkois-Suomen peltoalasta. Kotieläintiloja oli luomutuotannossa
42 kpl. Luomutilat ovat keskimääräistä suurempia, keskikoon ollessa 64 ha.
Luomutuotteiden markkinat jatkoivat tasaista kasvua, ja tuottajahinnat nousivat edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia. Puhdaskauran kysyntä jatkoi kasvuaan. Iso osa luomukaurasta viedään
Keski-Eurooppaan.
Tällä hetkellä uudet luomutilat eivät pääse luomutuen piiriin. Uusia sopimuksia kyllä tehdään ja
valvontaan voi liittyä.
Satovuosi oli haastava kuivuuden koeteltua Kaakkois-Suomea vuonna 2018. Eniten tiloilla oli
nurmia, puintikasveista suosituin oli kaura.
Kotieläintiloista suosituin on nauta (maito ja liha) ja seuraavana lammas, erikoisempana biisoni,
sikatiloja ei ole luomussa yhtään.
6.6 Ympäristö- ja maapolitiikka
MTK-Kaakkois-Suomella on edustus MTK:n eteläisten liittojen (MTK-Häme, MTK-Uusimaa, SLC,
MTK-Kaakkois-Suomi) ympäristö- ja maankäyttövaliokunnassa. Valiokunnan jäseninä vuonna

2018 olivat Aleksi Kivelä (MTK-Kaakko) ja Antti Suonio (MTK-Lemi). Valiokunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
-Ympäristöluvituksen uudistus koskien eläinsuojien ilmoitusmenettelyä
-Maakuntauudistuksen vaiheet; Luovan perustaminen, ympäristölupien myöntäminen ja valvonta
tulevaisuudessa
-Luonnonsuojelulaki; rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettely ja ennaltaehkäisy
-Lakipalvelut MTK:n jäsenetuna
-Kaavoituskatsaukset alueilta
-MTK:n tavoitteet koskien Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta
-Kansalaisaloitteet; Jokamiehen oikeudet Unescon maailmanperintökohde listalle- ja Avohakkuut
historiaan-kampanjat
-Kiinteistöverouudistus; VM:n esitys, joka olisi toteutuessaan kiristänyt merkittävästi asumisen,
maa- ja metsätalouden ja muun yrittämisen kiinteistöverotusta, ja joka saatiin aktiivisen edunvalvonnan ansiosta torjuttua
MTK:n ympäristölupaus julkaistiin vuonna 2018. MTK-Kaakkois-Suomi on tiedottanut järjestön
ympäristölupauksista nettisivuillaan ja jakamalla tietoa esimerkiksi kuluttajatapahtumissa.
MTK-Kaakkois-Suomella on edustajia Kymenlaakson maakuntaliiton ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa (Kari Niemi, MTK-Valkeala) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesienhoidon yhteistyöryhmässä (Kari Niemi, MTK-Valkeala ja Matti Ahvonen, MTK-Joutseno), joissa käsitellään
alueen ympäristön tilaa ja kehitysnäkymiä. Tuottajaliitto on aktiivisesti osallistunut myös Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman valmisteluun, ohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana.
MTK-Kaakkois-Suomi on antanut lausuntoja mm. seuraavista alueella kuultavana olevista kaavoista: Kymenlaakson maakuntakaava 2040; Kymijoen rantaosayleiskaava, keskiosa; Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava; Lappeenrannan läntinen osayleiskaava.
Eteläiset MTK-liitot järjestivät ympäristöasiamiehille koulutuspäivän 6.2.2018 Lahdessa. Päivien
ohjelmaan sisältyi ajankohtaiskatsaukset maakaapeloinnista, maa- ja metsätalouden vesiensuojelusta, kaavoitukseen vaikuttamisesta, maankäytön sopimuksista ja Maanomistajien Arviointikeskuksen palveluista. Koulutukseen osallistui 66 henkilöä.
6.7 Sosiaalipolitiikka
MTK:n eteläisten liittojen hyvinvointivaliokuntaan kuuluu kaksi kaakkoissuomalaista jäsentä, Helena Pesonen (MTK-Vuoksi) ja Riitta Torikka (MTK-Valkeala). Valiokunta kokoontui vuoden 2018
aikana kaksi kertaa. Valiokunnan kokouksissa käsiteltiin seuraavia asioita:
• lomituksen vaihtelevat käytännöt alueella
• työterveyshuollon palvelujen tilanne
• maakuntauudistuksen vaikutukset viljelijän hyvinvointipalveluihin
• MTK:n lakipalvelut jäsenille
• kuntoutuskurssit ja kuntoremontit jäsenille
• yhteistyö Melan ja hyvinvointihankkeiden kanssa
Lomituksen vaihtelevista käytännöistä päätettiin laatia kannanotto, joka annettiin tiedoksi
MTK:n hyvinvointivaliokunnalle, johtokunnalle ja mediaan vuoden 2019 alussa.

MTK-Kaakkois-Suomi toteutti alkuvuodesta jäsenilleen kyselyn, jossa tiedusteltiin jäsenten tyytyväisyyttä ja kokemuksia lomitus- ja työterveyshuollon palveluista. Vastauksia saatiin ilahduttavan paljon, yhteensä 209 kpl. Kyselyyn vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä palveluihin, sijaisapulomituksen saatavuus koettiin haastavaksi. Tästä aiheesta keskustellaan lomitusyhteistyöryhmissä paljon eli lopputulema ei siltä osin yllättänyt.
MTK-Kaakkois-Suomen edustajat ovat osallistuneet alueella toimivien työterveyshuollon ja lomituspalveluiden yhteistyöryhmien toimintaan. Työterveyshuollon puolella on tapahtunut paljon
muutoksia ja aiemmin julkisesti tuotetut palvelut ovat vaihtuneet yksityisten palveluntarjoajien
palveluiksi. Muuttuneet laskutusjärjestelyt muuttivat Etelä-Karjalan Työkunnon toimintamallia ja
tämä on vähentänyt viljelijöille tarjolla olevia palveluja Etelä-Karjalan alueella. Yksityiset palveluntarjoajat, pääasiassa Pihlajalinna ja Mehiläinen, ovat aktiivisesti tulleet markkinoille ja tarjoavat maatalouden työterveyshuollon palveluja. Oleellista työterveyshuollon toiminnassa on, että
palveluntarjoajalla on hyvä käsitys toimialan haasteista ja työolosuhteista. Lomitusyhteistyöryhmiä alueella on kolme: Kouvola, Savitaipale ja Parikkala. MTK-Kaakkois-Suomen edustajat ovat
aktiivisesti osallistuneet näiden ryhmien kokouksiin, missä käydään läpi lomituksen tilannetta ja
toimivuutta.
MTK-Kaakkois-Suomen alueella toimi vuoden 2018 ajan Virtaa Viljelijälle-hanke, jonka tavoitteena on löytää apua tarvitsevat viljelijät ja ohjata heitä eteenpäin; hankkeesta on oma osio
tässä toimintakertomuksessa.
MTK-Kaakkois-Suomi järjesti yhteistyössä Melan kanssa Viljelijän hyvinvointipäivän 24.11. Anjalassa Kymenlaaksossa. Esiintyjinä tilaisuudessa olivat perheterapeutti Liisa Välilä ja improvisaatiokouluttaja Outi Mäenpää.
Helmikuussa MTK-Kaakkois-Suomi oli yhteistyökumppanina Nuorten kokoontumisajojen järjestelyissä Virtaa Viljelijälle-hankkeen kanssa. Ajot toteutettiin 17.2. Holiday Club Saimaalla Lappeenrannassa, paikalla oli noin 80 nuorta ja nuorenmielistä viljelijää, pääesiintyjänä oli keihäänheittäjä Antti Ruuskanen.
MTK-Kaakkois-Suomi tiedottaa aktiivisesti jäseniään viljelijäväestölle suunnatuista kuntoutuksista ja kuntoremonteista.

7. Liiton talous
Dokumentit ovat toimintakertomuksen liitteenä.

8. Jäsenpalvelut
MTK-Kaakkois-Suomella on edustajat eteläisten liittojen (Häme, Uusimaa, Kaakkois-Suomi, SLC)
jäsenpalveluvaliokunnassa ja Matti Seitsonen edustaa liittoa keskusliiton vastaavassa valiokunnassa. Valiokunnat ovat kokoontuneet vuoden aikana 2-4 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia jäsenpalveluihin liittyviä teemoja. MTK:n järjestöuudistuksen valmistelu tuo mukanaan
muutoksia myös jäsenpalveluihin. Sähköisiä palveluja on jo nyt otettu käyttöön (mm. viljatori.fi,
toitasuomesta.fi) ja uusia kehitellään jatkuvasti. MTK:n nettisivu-uudistus eteni vuoden 2018 aikana ja saatetaan päätökseen alkuvuonna 2019. Tämä uudistus yhtenäistää viestinnän linjaa sekä

kuluttajille että jäsenistölle. Toimintavuonna lanseerattiin uudessa muodossaan lakipalvelujen
neuvonta jäsenille. Kyseinen neuvonta on osoittautunut tarpeelliseksi ja suosituksi eduksi MTK:n
jäsenille.
MTK-Kaakkois-Suomi on viestinyt vuoden aikana jäsenilleen ajankohtaisista jäsenpalveluvaliokunnan asioihin liittyvistä päätöksistä, tapahtumista ja koulutuksista sähköpostitse, kirjepostina ja
lehti-ilmoituksin. Liitolla on myös Facebook -sivut, joiden kautta jäsenet saavat ajankohtaista tietoa tapahtumista.
Jäsenedut
Lisätietoa internet-sivuilta:
http://www.mtk.fi/jasenyys/jasenedut
http://www.mtk.fi/liitot/kaakkoissuomi/jasenedut/fi_FI/kaakkoissuomi_jasenedut/

9. Liiton johtokunnan 2019 yhteystiedot
Liiton johtokunta järjestäytyi tammikuun 2019 kokouksessaan. Vuoden 2019 johtokunnan puheenjohtajat ja jäsenet ovat seuraavat:
Matti Seitsonen, puheenjohtaja, kuluttajavastaava, puh. 0500 753 763
Janne Kainulainen, varapuheenjohtaja, kuluttajavastaava, puh. 050 309 4865
Juuso Ahvonen, jäsen, puh. 050 505 5008
Kari Klaavu, jäsen, puh. 0400 983 554
Aleksi Kivelä, jäsen, puh. 040 755 0413
Juha Muuronen, jäsen, maaseutunuorten edustaja, puh. 040 507 8341
Rauno Pekkola, jäsen, maaseutuyrittäjävastaava, puh. 040 701 4226
Helena Pesonen, jäsen, MTK:n valtuuskunnan jäsen, puh. 040 760 2735
Antti Särkkä, jäsen, puh. 050 356 6997
Riitta Torikka, jäsen, puh. 050 541 0411
Jouni Aalto, MTK:n valtuuskunnan jäsen (metsä), puh. 050 5278670
Petri Hovi, MTK:n valtuuskunnan jäsen, puh. 0400 759 625
Ville Savelainen, MTK:n valtuuskunnan jäsen, puh. 0400 754 514
Annukka Kimmo, MTK:n metsäjohtokunnan 2. puheenjohtaja, puh. 0400 578 621
Juha Kuokka, MTK:n valtuuskunnan jäsen (metsä), 040 588 1549

