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1. Puheenjohtajan katsaus
Viime vuoden satokausi oli sangen vaihteleva. Keväällä päästiin monin paikoin jo
huhtikuussa toukotöihin. Alkukesän paikoin rankat sateet ja keskikesän kuivuus
aiheuttivat tappioita niin sadon määrään kuin laatuunkin.
Maataloustuotteiden tuottajahinnat olivat vuonna 2014 lampaanlihaa lukuun ottamatta
edellisvuotta alhaisemmat. Eniten laskivat viljojen hinnat, yli 20 prosenttia.
Tuotantopanosten hinnanlasku oli vähäisempää, noin 2 prosenttia. Puun kantohinta säilyi
lähes edellisen vuoden tasolla. Puukauppaa tehtiin edellisvuotta vähemmin.
Maataloustuotteiden markkinat muuttuivat yhä haasteellisemmiksi Venäjän viennin
tyrehtyessä. Hintavaihteluita on tulevaisuudessa enemmän ja se tuo haastetta talouden
tasapainottamiseen. Markkinoiden tuntemiseen on panostettava tulevaisuudessa lisää.
Uusi maaseutuohjelma lyötiin lukkoon vuoden 2014 lopulla. Ohjelma on monimutkainen
eikä kaikkia yksityiskohtia ole vielä sovittu. Maaseututukia leikattiin muutamalla
kympillä hehtaaria kohti.
MAVI:n tukien maksatussuunnitelmista siirtää suuri osa vuodelle 2016 oli suuri
tapahtuma Seinäjoella. Suunnitelmiin saatiin neuvottelujen avulla suurta muutosta
myönteisempään suuntaan.
Vuoden 2014 MTK:n syysvaltuuskunnassa päätettiin hyväksyä suurin osa Suomen
metsänhoitoyhdistyksistä MTK:n jäseniksi. Tämä luontainen liittyminen parantaa
neuvotteluasemaa markkinoilla ja kehittää maaseutuyritysten toimintaa.
Tämä vuosi on ollut MTK:ssa nuorten vuosi ja nuorten erilaisia tapahtumia onkin ollut
paljon. Nuorten vuoden huipentumana oli maaseutunuorten valtakunnallinen
syysparlamentti Lappeenrannassa ja Imatralla. Tapahtuma onnistui hyvin ja siitä kiitos
Kaakkois-Suomen maaseutunuorille ja toimihenkilöille.
Monet uudet asiat ovat tuoneet liiton toimintaan lisää sisältöä. Metsänhoitoyhdistysten
kanssa on pidetty yhteistyökokouksia järjestöuudistuksen tiimoilta. Myös uusi
maaseutuohjelma on teetättänyt monia kannanottoja.
Haluan kiittää yhteistyökumppaneita, jäseniä ja yhdistyksiä sekä toimihenkilöitä
vilkkaasta toiminnan vuodesta. Suuntaamme asioihin puuttuen, mutta luottavaisin mielin
tulevaan vuoteen 2015.

2. MTK-Kaakkois-Suomi
2.1 Arvot ja toiminta-ajatus
Liiton toiminnan arvot
Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK-Kaakkois-Suomi, toimii alueellaan
jäsentensä, maa- ja metsätaloustuottajien sekä maaseutuyrittäjien etujen valvojana. 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-, alue- ja
valtakunnan tasolla tehtäviin päätöksiin tavoitteena taata perusjäsenille tasavertaiset
toimintamahdollisuudet.
2.2 Tietoja toimialueesta
Liiton päätoimialueeseen kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.
Kymenlaakson maakunnan maapinta-ala on 5148 km², asukasluku 181 000 ja
asukastiheys n. 35 asukasta neliökilometrillä (lähde: Tilastokeskus). Kymenlaakson
maakunnassa on kolme kaupunkia: Kouvola, Kotka ja Hamina.
Etelä-Karjalan maakunnan maapinta-ala on 5 329 km². Asukasluku Etelä-Karjalassa on
132 000 ja asukastiheys n. 25 asukasta neliökilometrillä (lähde: Tilastokeskus). Vertailun
vuoksi todettakoon, että koko Suomen asukastiheys on n. 18 asukasta neliökilometrillä.
Etelä-Karjalassa on kaksi kaupunkia: Lappeenranta ja Imatra.
MTK-Kaakkois-Suomen toiminta-alue käsittää yhteensä seuraavat 18 kuntaa:
Kouvola, Iitti, Pyhtää, Loviisa, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Luumäki, Lemi,
Savitaipale, Mikkeli, Lappeenranta, Taipalsaari, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja
Parikkala.
2.3 Maatalouden rakenne Kaakkois-Suomessa
Tukea hakeneiden tilojen määrä vuonna 2013 oli 3536 kappaletta ja ne jakautuivat
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tuotantosuunnittain seuraavasti:

Tuotantosuunta

%

Tilojen lkm kpl

Lypsykarjatalous

411

11,6

Muu nautakarjatalous

161

4,5

41

1,1

7

0,2

24

0,7

128

3,6

2 097

59,3

88

2,5

5

0,2

512

14,5

62

1,8

3 536

100

Sikatalous
Kananmunien tuotanto
Lammastalous
Hevostalous
Viljanviljely
Erikoiskasvituotanto
Kasvihuoneviljely
Muu kasvituotanto
Muu tuotanto tai toiminta

yhteensä
(lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2014)

2.4 Maatilojen rahavirrat Kaakkois-Suomessa
Maatilatalous on alueella merkittävä elinkeino. Rahavirrat jakautuivat seuraavasti:
Maatilojen rahavirrat, milj. €
2013
MAITO

47,86

NAUDANLIHA

7,70

SIANLIHA

7,63

MUU LIHA

0,13

KANANMUNAT

0,68

kotieläintulot
VILJAT
MUUT KASVIT

64,00
19,66
9,60

kasvinviljelytulot

29,26

MAATALOUDEN MYYNTITULOT

93,26

MAATALOUDEN TULOTUET
MAATILATALOUDEN TULOT

91,05
184,31

METSÄTULOT (MAANV.)

55,82

SIVUANSIOT /LIITÄNNÄISELINKEINOT

106,60

KAIKKI TULOT
(lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy)

346,73

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
Sikatalouskerho, Kymenlaakson kasvinviljelijät sekä Kaakon ja Kymenlaakson
metsänhoitoyhdistykset ovat olleet liiton yhteisöjäseninä.
3.2 Kunniajäsenet
Liiton kunniajäseniksi ovat tulleet valituiksi kunnallisneuvos Heikki Kokko,
maanviljelijä Viljo Mattinen, maanviljelijä Ossi Illukka ja maanviljelijä Pentti Kallela
sekä kunniapuheenjohtajaksi talousneuvos Valio Sopanen.
3.3 Tuottajayhdistykset ja jäsenmäärät
Henkilöjäseniä on ollut yhteensä vuosina 2013/2014 seuraavasti: 9048/ 8675 kappaletta.
Yhdistysten jäsenmäärät olivat seuraavat:

Yhdistys
Anjalankoski

Jäseniä
2013/2014
927/908

Yhdistys
Parikkalan
seutu

Jäseniä
2013/2014
599/587

Elimäki
Iitti
JaalaKuusankoski
Joutseno
Lappee
Lappeenranta
Lemi
Luumäki

637/624
508/478
348/338

Ruotsinpyhtää 151/151
Savitaipale
363/356

474/458
900/832
59/53
246/234
358/335

Suomenniemi
Taipalsaari
Valkeala
Vuoksi
Kaakko

75/73
271/243
675/654
625/580
1463/1409

KymiPyhtää

183+186/362

Yhteensä

9048/8675 (-4 %)

3.4 Liiton hallinto, toimihenkilöt ja tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
3.4.1 Johtokunta
Toimintavuonna 2014 liiton johtokunnan jäsenet:
Kari Niemi, puheenjohtaja
Antti Suonio, jäsen
Helena Pesonen, maaseutunuorten edustaja
Matti Seitsonen, varapuheenjohtaja
Jaakko Koskinen, jäsen
Timo Neuvonen, jäsen
Risto Sairanen, jäsen
Juha Sajomaa, jäsen
Riitta Torikka, jäsen
Pekka Helkala, jäsen
Jouni Muukka, MTK:n valtuuskunnan jäsen
Matti Ahvonen, MTK:n valtuuskunnan jäsen
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
Risto Sairanen, Luumäki
Ville Savelainen, Iitti
Luomuvaliokunta
Mika Ala-Outinen, Savitaipale
Matti Seitsonen, Anjalankoski
Maitovaliokunta
Timo Neuvonen, Parikkala
Riitta Torikka, Valkeala
Sosiaalipoliittinen valiokunta
Helena Pesonen, Vuoksi
Jouni Muukka, Savitaipale
Verovaliokunta
Jaakko Koskinen, Kaakko
Pekka Vihtonen, Lappee

Viljavaliokunta
Juhani Laihia, Vuoksi
Arto Vuorela, Pyhtää
Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Antti Suonio, Lemi
Kari Niemi, Valkeala
Maaseutuyrittäjävaliokunta
Jarmo Rautio, Vuoksi
Jaakko Koskinen, Kaakko
3.4.3 Kaakkois-Suomen maaseutunuorten valiokunta
Toimivuonna 2014 nuorten valiokunnan jäsenet olivat tuottajayhdistyksittäin seuraavat:
Yhdistys

varsinainen edustaja

varaedustaja

Anjalankoski
Elimäki
Iitti
Jaala-Kuusankoski
Kymi
Pyhtää
Valkeala
MTK-Kaakko
Joutseno
Lappee
Lemi
Luumäki
Parikkala
Savitaipale

Henna Pekala
Mia Ylä-Outinen
Veli-Matti Tuomala
Esa Lehtinen
Olli Marttila
Juha Muuronen
Mikko Mattila
Juha Kivelä, Aleksi Kivelä
Heikki Pukero
Pekka Helkala
Esa Kiiski
Anni Simola
Aki Makkonen
Katri Jurvanen

Anni Villikka
Eija Hannula
Tero Ampuja
Juho Stauffer
Marita Vanhala
Lars Jespars
Heli Knuuttila
Tuomas Kivelä
Risto Sepponen
Aki Autio
Susanna Suonio
Timo Töyrylä
Juha-Matti Jääskeläinen
Janne Jukkara

Taipalsaari
Vuoksi

Harri Kontunen
Helena Pesonen

Simo Vitikainen
Elina Honkanen

3.4.4 Tilin- ja toiminnantarkastajat
Liiton tilintarkastajana on vuonna 2014 toiminut Jarmo Kuntonen (HTM) ja
varatilintarkastajana Pasi Waris (KHT), toiminnantarkastajana on toiminut Risto
Talonpoika ja varatoiminnantarkastajana Janne Kinttu.

3.4.5 Toimitilat
MTK-Kaakkois-Suomi omistaa liikehuoneistot Kouvolassa Maa- ja Metsätalossa
osoitteessa Hovioikeudenkatu 16 sekä Lappeenrannassa Viljelytalossa osoitteessa
Pormestarinkatu 6. Toimistotiloja ovat käyttäneet viljelijäasiakaskäynteihin
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:n asiamiehet sekä Lappeenrannassa että
Kouvolassa.
3.4.6 Toimihenkilöt
Liiton toimihenkilöt vuonna 2014 olivat:
Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman
Kenttäpäällikkö Eeva Saarikorpi
Kenttäpäällikkö Marjut Henttonen (perhevapaalla 6.2.2013–31.12.2014)
Vt. kenttäpäällikkö Eija Paronen (14.1.2013–31.12.2014)
3.4.7 Edustajat MTK:ssa
Toimintavuonna 2014 liitolla oli seuraavat edustajat MTK:n valtuuskunnassa ja MTK:n
johtokunnassa:
MTK:n valtuuskunta
Kari Niemi, liiton puheenjohtaja, Valkeala
Jouni Muukka, Savitaipale
Matti Ahvonen, Joutseno
3.4.8 MTK:n valiokunnat
Toimintavuonna 2014 liitolla oli seuraavat edustajat MTK:n valiokunnissa:
Tuotantotalousvaliokunta
Vesa Lapatto, Savitaipale
Verovaliokunta
Pekka Vihtonen, Lappee
Lihavaliokunnan nautajaosto
Juha Kärpänen, Parikkala
Lihavaliokunnan sikajaosto
Ville Savelainen, Iitti
Hyvinvointivaliokunta
Helena Pesonen, Vuoksi
Energiavaliokunta

Kimmo Jokiranta, Elimäki
Aluekehitysvaliokunta
Matti Ahvonen, Joutseno
Maitovaliokunta
Reino Parkko, Elimäki
3.4.9 Tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
Tuottajayhdistysten hallinnossa ovat toimineet yhdistyksittäin seuraavat henkilöt:
Anjalankoski
Lasse Siukkola, pj.

Sanna Seitsonen, siht.

Elimäki
Tuulikki Pakkanen, pj.

Raija Mettälä, siht.

Iitti
Minna Pitkänen, pj.

Anu Soikkeli, siht.

Jaala-Kuusankoski
Leena Väärälä-Vesa, pj.

Tapani Mikkola, siht.

Joutseno
Pasi Parvinen, pj.

Kari Pettinen, siht.

KymiPyhtää
Arto Vuorela, pj.

Timo Vanhala, siht.

Lappee
Risto Talonpoika, pj.

Hanna Puolakka, siht.

Lappeenranta
Jari Makkonen, pj.

Eeva Saarikorpi, siht.

Lemi
Esa Kiiski, pj.

Susanna Suonio, siht.

Luumäki
Anni Simola, pj.

Jarmo Strandman, siht.

Kaakko
Jaakko Koskinen, pj.
Parikkalan seutu

Pirjo Seppälä, siht.
Päivi Peltola, varasiht.

Vesa Parvinen, pj.

Päivi Kosonen, siht.

Ruotsinpyhtää
Jukka Penttilä, pj.

Sakari Salmela, siht.

Savitaipale
Jouni Muukka, pj.

Kati Noppa, siht.

Suomenniemi
Jussi Karhula, pj.

Pekka Halinen, siht.

Taipalsaari
Ilpo Kolhonen, pj.

Sari Kantonen, siht.

Valkeala
Kari Niemi, pj.

Matti Kousa, siht.

Vuoksi
Heikki Liukkonen, pj.

Minna Nikko, siht.

4. Liiton 2014 toiminta
MTK-Kaakkois-Suomi järjesti jäsenilleen toimintavuoden aikana koulutuksia ja lukuisia
erilaisia tapahtumia. Toimintavuoden teemavuosi järjestössä oli nimeltään
’Maaseutunuorten Intohimon Vuosi 2014’, joka erityisesti huomioitiin eri tilaisuuksissa.
Liitto oli aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Ulkoinen viestintä ja
tiedotteiden lähettäminen medialle jatkui säännöllisenä ja monipuolisena. Tiedottaminen
jäsenistölle tapahtui entistä enemmän sähköisesti, mutta myös kaksi kertaa vuodessa
lähetetyllä perinteisellä jäsentiedotteella.
4.1 Edunvalvonta
Edunvalvontaa jäsenten hyväksi tehtiin edellisvuosien tapaan monella tasolla niin
kunnissa, maakunnissa, valtakunnallisesti kuin Euroopan Unionin tasolla. Seuraavassa
joitakin poimintoja vuoden 2014 tapahtumista.
Maaseudun toimijoiden yhteistyö jatkui – alueen yrittäjyys tutuksi viranomaisille
MTK-Kaakkois-Suomi ja alueen Leader-ryhmät järjestivät valtakunnallisen
yhteistyöseminaarin. Kaakkois-Suomessa on neljä Leader-ryhmää. Ne hyödyntävät
paikallista osaamista kehittämistyössä, ja Leader-rahoituksella voidaan tukea yritysten
perustamista, investointeja, nuorten toimintaa, kylien elinvoimaisuutta ja
harrastusmahdollisuuksia.

Kaakkois-Suomen emännöimään kaksipäiväiseen tilaisuuteen osallistuvat keskeiset
maatalouden ja maaseudun kehittämisen asiantuntijat mm. maa- ja
metsätalousministeriöstä sekä maaseutuvirastosta. Vieraille esiteltiin alueen yrittäjyyttä ja
yrityksiä, mm. Kannusjärven Aholafarmi, Jalon Mylly Liikkalassa, Rasin tila
Anjalankoskella sekä Lampisen Kalamaja Kuusisen saarella. Seminaarin tavoitteita olivat
mm. tiedonkulun tehostaminen sekä kokemusten vaihtaminen viranomaisten ja
sidosryhmien välillä. Uuden ohjelmakauden kynnyksellä linjattiin vuosille 2014–2020
avainteemoja, joiden ympärillä yhteistyötä maaseudun kehittämiseksi tehdään.
Edistettiin paikallisen ruuan käyttöä mm. kouluissa
Liitto edisti elintarvikkeiden käyttöä, myyntiä ja markkinointia mm. teemapäivien avulla.
Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin kaikille elintarvikkeiden vähittäismyynnistä
suoraan tilalta kiinnostuneille seminaari, jossa helpotettiin myynnin aloittamista mm.
lainsäädäntöä ja pykäliä avaamalla. Seminaarissa oli mukana valvonnan ja viranomaisten
edustajia. Paikalla oli alueella jo toimivia maaseutuyrittäjiä, joilla on kokemusta
elintarvikevalvonnasta, suoramyynnistä, markkinoinnista ja kuluttajien käyttäytymisestä.
Liitto oli myös mukana hankkeessa, jossa lisättiin paikallisen rieskan ja leivän käyttöä
mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Toimintavuonna järjestettiin aiheen tiimoilta useita
tapaamisia ja toteutettiin tuottajien ja päättäjien yhteinen ’Kestävät hankinnat’ - päivä.
Päivän tavoitteena oli vahvistaa viljelijöiden ja julkisista hankinnoista vastaavien tahojen
yhteistyötä, ja sitä kautta parantaa paikallisen ruuan asemaa julkisissa hankinnoissa
Kaakkois-Suomessa.
Paikallisen ruoan suosimisen aluetaloudelliset vaikutukset ovat moninaiset. Alueelliset
hankinnat vahvistavat oman kunnan taloutta ja hyvinvointia, kun verovarat jäävät omalle
alueelle ja työllisyys lisääntyy. Pelkkä hintalappuun katsominen julkisissa hankinnoissa
ei välttämättä tuo kokonaisuuden kannalta parasta lopputulosta. Viime vuonna Euroopan
parlamentti hyväksyi uuden hankintadirektiivin, mikä luo puitteet kansalliselle
lainsäädännölle. Jatkossa voidaan aiempaa paremmin huomioida myös hankintojen
sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.
Lobbausta yli maan rajojen - Liiton EU-vaalipaneelissa annettiin suoraa palautetta
Brysseliin
MTK-Kaakkois-Suomi järjesti huhtikuussa EU-vaalipaneelin. Kouvolassa pidetty paneeli
keräsi hyvän joukon alueen maa- ja metsätalousyrittäjiä keskustelemaan ja antamaan
suoraa palautetta EU-vaaliehdokkaille. Siinä otettiin vilkkaasti kantaa suomalaisen
maaseudun ja ruuantuotannon puolesta.
Komission tervehdyksen tilaisuuteen toi talouskomissaari Olli Rehn, joka korosti
suomalaisia luonnonvaroja ja niiden tuomia mahdollisuuksia vihreän kasvun
menestystekijöinä. Muut panelistit olivat: kansanedustaja Juho Eerola (perussuomalaiset),
kansanedustaja Satu Haapanen (vihreät), MEP Eija-Riitta Korhola (kokoomus),
kansanedustaja Riitta Myller (sdp) sekä kristillisdemokraattien 3.varapuheenjohtaja Laura

Peuhkuri. Ehdokkaat olivat samanmielisiä siitä, että vahvuutemme on biotalous ja puhdas
ruoka ja siitä, että pienen maan edustajien kannattaa vetää yhtä köyttä Brysselissä.
Suomalaisten vaikuttamisen paikka on EU:ssa, ja EU:lta voi vaatia lisää.
Panelistit olivat yksituumaisesti myös sitä mieltä, että suomalaiset noudattavat pykäliä
tunnollisesti ja tulkitsevat niitä liiankin pilkuntarkasti soveltaen. Eerolan mukaan ei
suomalaisten kannattaisi aina ensimmäisenä olla EU:n mallioppilas. Rehn jatkoi, että
virkamiehet usein varmistelevat liikaa, ettei vain tulisi virheitä. Korhola puolestaan puhui
administratiivisesta hurmiosta, jolla tarkoitti virkamiehen halua käyttää valtaa.
MTK on tunnetusti Suomen paras lobbari EU:ssa, Riitta Myller kiteytti.
Uusia nuoria saatiin mukaan vaikuttamaan
Valtakunnallinen Intohimon vuosi nosti nuoret vahvasti esille myös liiton toiminnassa.
MTK-Kaakkois-Suomen maaseutunuoret järjestivät keväällä Kouvolassa teemavuoden
tapahtuman ’Orastaa 2014!’. Tilaisuus oli arvokas ja mukaan saatiin myös nuoria, jotka
eivät aiemmin ole osallistuneet MTK:n toimintaan. Myös Kesäkissa –traktori vieraili
Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ja valtakunnallinen maaseutunuorten
syysparlamentti järjestettiin Lappeenrannassa ja Imatran seudulla. Intohimon vuoden
tapahtumista tarkemmin voi lukea toimintakertomuksen kohdasta 5. Maaseutunuoret.
Yhteistyötä tiivistettiin järjestössä – ’Mitä se MTK tekee’
Koko MTK:n järjestöuudistus eteni suunnitellusti viime vuonna. Keväällä ja kesällä
vaikutimme MTK:n toimintasuunnitelmaan mm. puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien
välisissä tapaamisissa ja kannanotoissa. Kommentoimme erityisesti koulutuksen ja
tiedottamisen merkitystä. Hyvin toimivassa järjestössä olennaista on, että yhdistykset
saavat riittävästi tietoa. Liitto järjestää koulutuksia ja välittää tietoa sekä tarjoaa
yhdistyksille tukea viestintään.
Toimintavuonna perustettiin uusi alueellinen metsätoimielin, Kaakkois-Suomen
metsävaliokunta. Perustajina olivat MTK-Kaakkois-Suomen lisäksi kaikki alueen
metsänhoitoyhdistykset. Metsävaliokunta tiivistää alueella jo vanhastaan tuttua
yhteistyötä ja koordinoi uudella tavalla Kaakkois-Suomessa tehtävää edunvalvontaa.
Lukuisat edunvalvonnan kysymykset ovat yhteisiä niin maatalous- kuin
metsäpuolellekin. Esimerkkinä tällaisista mainittakoon vaikkapa kaavoitus- ja
maankäyttö, vesienhoito ja ympäristöasiat, rakentaminen, maakunnalliset ohjelmat,
maaseutuohjelmat, metsäohjelmat, energia-asiat, sukupolven vaihdokset ja verotus.
Metsävaliokunnan lisäksi alueelle nimettiin uusi metsäasiantuntija, Hannu Ripatti, joka
aloittaa työssään vuoden 2015 alussa.

Valtakunnan tason lobbausta jatkettiin
Loppukesästä järjestimme alueen kansanedustajien kanssa keskustelutilaisuuden. Liitosta
tilaisuuteen osallistui johtokunnan edustajia ja toimihenkilöt. Painopisteinä keskustelussa
olivat Venäjän pakotteet sekä kiristyvä hallinto ja lomituslainsäädäntö. Paikalle saapuivat
suurimpien puolueiden kansanedustajat ja keskustelu erittäin vilkasta.
Yhteistyönä kannanotot lomituksen paikallisyksiköiden yhteistyöryhmien kanssa – jyrkkä
ei sosiaaliturvan heikennyksille
Alkusyksystä liitto tuli julkisuuteen asiassa, joka liittyi EU:ssa valmisteltuun laajaan
valtiontukiuudistukseen. Sen myötä lomitusta koskeviin kohtiin oli suunnitteilla
merkittäviä heikennyksiä, joiden voimaantulon yhdessä alueen paikallisyksiköiden
kanssa halusimme estää.
Liitto vaati, että lomituspalveluiden toteuttamiseen tarkoitetut määrärahat tulee myös
jatkossa sisällyttää sosiaali- ja terveysministeriön budjettiin, kuten aiemminkin.
Linjasimme, että lomituspalvelut ovat osa suomalaisten maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa
ja että järjestelmän tiukentaminen romuttaa maatalousyrittäjien sosiaaliturvan sekä
asettaa maatalousyrittäjät eriarvoiseen asemaan muihin kansalaisiin nähden.
Tavattiin maataloushallinnon ylintä johtoa
MTK-Kaakkois-Suomi osallistui toimintavuonna järjestettyyn, yli 500 viljelijää
keränneeseen ’Stop turhalle byrokratialle’ -tilaisuuteen Seinäjoella. Paikalla oli
hallintovirastojen sekä maa- ja metsätalousministeriön ylin johto, mukaan lukien maa- ja
metsätalousministeri Petteri Orpo. Viljelijät antoivat suoraa palautetta hallinnon
edustajille. Kaakkois-Suomen puheenvuorossa peräänkuulutettiin mm. lihantuotannon ja
pienteurastamoiden toimintamahdollisuuksien turvaamista.
Tilaisuudessa linjattiin seuraavaa: suomalaisella ruualla ja ruuantuotannolla on
kuluttajien selvä tuki. Toisaalta suurimmat syyt viljelijöiden turhautumiseen ja työssä
väsymiseen ovat hallinnollinen taakka ja epävarmuus tulevasta. Viljelijöiden työtä
sääntelevien määräysten ja lakien määrä kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi viljelijälle tukien
hakuun ohjeeksi tarkoitetussa opuksessa on 145 sivua. Maatalouspolitiikasta puuttuu
pitkäjänteisyys. Lisäksi määräysten kotikutoiset tulkinnat vaihtelevat viranomaisesta
riippuen, ja EU:n selän taakse on liian helppo piiloutua. Viljelijätukia leikataan, mutta
tukihallintoa ei. Tilaisuudessa saatiin suoria lupauksia hallinnon keventämiseksi.
Edistettiin maatalousalan koulutuksen jatkuvuutta alueella
Syksyllä kutsuimme koolle alueen oppilaitosten edustajat niin Etelä-Karjalasta kuin
Kymenlaaksosta keskustelemaan toisen asteen koulutuksen tulevaisuudesta.
Pääviestimme oli, että viljelijän ammatillista koulutusta Kaakkois-Suomessa ei saa ajaa
alas. Jos esimerkiksi nuori aloittava yrittäjä on kiinnostunut sukupolvenvaihdoksen
tekemisestä ja maaseutuyrittäjyydestä, on kouluttautumismahdollisuus alueella hänelle

taattava. Nuori ei saa joutua muita huonompaan asemaan vain sen takia, että koti sattuu
olemaan Kaakkois-Suomessa.
Tiivistää edunvalvontaa maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa
Vuoden lopussa järjestimme Lappeenrannassa yhteisen keskustelutilaisuuden
maakuntaliiton yhteistyöryhmässä toimivien muiden tahojen kanssa. Maakunnan
yhteistyöryhmän tehtävänä on muun muassa hyväksyä ja tarkastaa maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma. Tehtävät perustuvat aluekehitys- ja
rakennerahastolainsäädäntöön. Maakunnan yhteistyöryhmä antaa myös sitovan
lausunnon alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä maakunnan kehittämisen kannalta
merkittävästä hankehakemuksesta. Muita yhteistyöryhmässä vaikuttavia tahoja ovat mm.
yrittäjät, kauppakamari, metsäkeskus, ELY-keskus, ammattiliitot ja kunnat.
Liiton edustajat ovat mukana niin Kymenlaakson liiton kuin Etelä-Karjalan liiton
yhteistyöelimissä. Yhteistyötä jatkettiin valtakunnan tasolla toteutetussa työ- ja
elinkeinoministeriön seminaarissa Helsingissä. Tavoite oli hakea selkeitä yhteisiä
linjauksia maakuntatason toimintaan sekä monistaa hyviä edunvalvonnan käytäntöjä.

4.2 Koulutukset ja tapahtumat
22.1. Verokoulutus, Kouvola ja Lappeenranta
28.–29.1. MTK- ja Leader-toiminnanjohtajien kehittämispäivä, Kotka
8.3. Myllymäen laskettelu- ja ulkoilupäivä, Joutseno
13.3. Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelukunta, Virolahti
17.3. ja 19.3. EU-avustajien koulutus, Kouvola ja Lappeenranta
10.4. Liiton kevätkokous, vaalipaneeli, Kouvola
21.5. Laitumelle lasku-tapahtuma, Elimäki
9.–10.8. Maaseutufestivaalit, Kouvola
22.8. Metsäiltamat, Iitiä
4.9. Byrokratian purkutalkoot, Seinäjoki
7.9. Maaseutumarkkinat, Lappeenranta
13.–14.9. Lähiruokamessut, Elimäki
30.10. Työnantajakoulutus, Luumäki
6.11. Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelukunta, Lemi
12.11. Aitoja Makuja -koulutus, Luumäki
13.–15.11. Maaseutunuorten syysparlamentti, Holiday Club Saimaa,
Rauha
10.12. Liiton syyskokous, Lappeenranta

4.3. Kuluttajatyö
Kuluttajatyötä tehtiin liiton alueella monipuolisesti. Osallistuminen
maaseutumarkkinoille, toritapahtumiin sekä Elimäen Lähiruokamessuille oli
kuluttajatyötä konkreettisimmillaan. Toimintaa järjestettiin lisäksi koululaisille ja
päiväkotiryhmille mm. tilavierailujen kautta. Tilavierailuissa tehtiin yhteistyötä
yhdistysten kanssa. Kestävät Hankinnat -hanke on tärkeä kuluttajatyöhön liittyvä
kokonaisuus. Hankkeen tarkoituksena on ollut tehdä tunnetuksi julkisille ruokapalveluille
mm. lähiruuan käyttöä. Hankkeesta lisää kohdassa 4.4 Hanketyö.
4.4 Hanketyö
Kaakkois-Suomen Tukitietohankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä koulutusten
järjestämisessä. Useimmat MTK-Kaakkois-Suomen tuottajayhdistykset pitivät
kevätkokouksensa tukitietokoulutuksen yhteydessä, näin saatiin yhdistettyä tiedotusta ja
sen myötä lisää osallistujia kokouksiin ja koulutuksiin.
Kestävät hankinnat -hanke
Liitto oli mukana myös EkoCentrian Kestävät hankinnat eli KeHa -hankkeessa. KeHa hankkeen tavoitteena oli julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen.
MTK-Kaakkois-Suomi oli mukana hankkeessa edistääkseen paikallisten elintarvikkeiden
pääsyä julkisiin keittiöihin ja siten kuntalaisten ruokapöytiin. Hankkeessa toimi yhteensä
8 pilottia ympäri Suomea.
MTK-Kaakkois-Suomen alueen pilottina oli Saimaan Tukipalvelut Oy:n ruokapalvelut.
Tavoitteena oli edistää paikallisen ohrarieskan ja ruisleivän käyttöä julkisissa keittiöissä
Lappeenrannan seudulla. Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa ja hankkeen päätöstilaisuus
tullaan pitämään Lappeenrannan kaupungintalolla 30.3.2015.
Kaakkois-Suomen osalta hankkeessa aluekoordinaattorina on toiminut liiton
toimihenkilö. Aluekoordinaattorin tehtävään kuului hankkeen alueellisen työn etenemisen
varmistaminen ja yhteyden pitäminen KeHa -hankkeen vastuullisen toteuttajan
(EkoCentrian) kanssa. Aluekoordinattori piti vuonna 2014 yhteyttä alueen
ruokapalveluhenkilöstön kesken, kirjoitti tiedotteita hankkeen alueellisesta etenemisestä
ja järjestänyt yhteistyöpalavereita Saimaan tukipalveluiden ja alueen leipomoyrittäjien
kanssa.
4.5 Kannanotot
MTK-Kaakkois-Suomi teki toimintavuonna lukuisia lausuntoja ja antoi kommentteja,
kannanotot ja kommentit löytyvät kokonaisuudessaan liiton kotisivuilta
(http://www.mtk.fi/liitot/kaakkoissuomi/tiedotteet_uutiset).

Liiton kannanotot ja tiedotteet otsikoittain:
Tiedote Maaseudun kehittämisohjelma ja sen tavoitteet framilla KaakkoisSuomessa (28.1.)
Tiedote Lisää paikallista ruokaa kuntalaisten lautasille myös KaakkoisSuomessa (31.1.)
Lausunto Kymenlaakso-ohjelmaan 2014–2017 (6.2.)
Kannanotto Riistakeskukselle villisikakannan rajoittamisesta (14.2.)
Eteläisten liittojen yhteisen maitovaliokunnan kannanotto (19.3.)
Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnoksesta (4.4.)
Tiedote MTK-Kaakkois-Suomen EU-vaalipaneeli (10.4.)
MTK-Kaakkois-Suomen kevätkokous ja EU-vaalipaneeli 10.4.2014
Kouvolassa (10.4.)
Maaseutunuorten valtakunnallinen teemavuosi näkyy myös KaakkoisSuomessa (16.4.)
Tiedote Maaseutuviraston uusittu sähköinen järjestelmä kaatunut – tilanne
viljelijöiden kannalta kestämätön (30.4.)
Lausunto Kouvolan kaupungin keskeisen kaupunkialueen
osayleiskaavaluonnokseen (7.5.)
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maa- ja
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (16.5.)
Lausunto pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnoksesta (4.6.)
Kommentti Kaakkois-Suomen perinnemaisemat -inventoinnin
luonnokseen (16.6.)
Tiedote Maaseutunuorten Kesäkissa-traktori saapuu elokuussa KaakkoisSuomeen (11.7.)
Kommentti Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan
2015-2016 (12.8.)
MTK-Kaakkois-Suomen kommentit MTK:n toimintasuunnitelman
avaintavoitteisiin (25.8.)
Kannanotto lomitusjärjestelmään kaavailluista muutoksista (2.9.)
Tiedote MTK-Kaakkois-Suomi katsoo tulevaisuuteen - ja vaatii tekoja
hallinnon taakan keventämiseksi (5.9.)
Kannanotto lomitusjärjestelmään kaavailluista muutoksista (17.9.)
MTK:n eteläisten liittojen sosiaalivaliokunnan kannanotto
valtiontukiuudistuksen ja valtiontalouden kehyspäätöksen
kehittämissuunnitelmiin (18.9.)
Yhteistyöllä paikallista leipää kuntalaisten ruokapöytiin (24.9.)
Eteläisten liittojen yhteisen maitovaliokunnan julkilausuma
maidontuotannon tilasta syksyllä 2014 (26.9.)

Kannanotto Luomutuotannon tukitaso turvattava uudella ohjelmakaudella
(14.10.)
Tiedote MTK-Kaakkois-Suomi: Maaseutuvirasto vieraantunut täysin
viljelijän arjesta (15.10.)
Yli sata maaseutunuorta ympäri Suomen kokoontuu Etelä-Karjalaan
(11.11.)
Nyt jos koskaan - kuluttaja päättää (5.12.)
MTK-Kaakkois-Suomi piti syyskokouksen 10.12.2014 Lappeenrannassa
(11.12.)
4.6 Liiton kokoukset
Liiton kevätkokous pidettiin Kouvolassa 10.4.2014 ja syyskokous Lappeenrannassa
10.12.2014.
4.7 Johtokunnan toiminta
Johtokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 2014

Kari Niemi
Juha Sajomaa
Riitta Torikka
Helena Pesonen
(maaseutunuorten
edustaja)
Jaakko Koskinen
Timo Neuvonen
Antti Suonio
Risto Sairanen
Matti Seitsonen
Pekka Helkala
Jouni Muukka
(MTK:n valtuuskunnan edustaja)
Matti Ahvonen
(MTK:n
valtuuskunnan
edustaja)

9.1
X
X
X
X

13.2. 18.3.
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

5.6.
X
X

21.10.
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

11.9.
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

4.8 Edustus toimielimissä ja hankkeissa
Maakunnalliset yhteistyöryhmät:
Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmä MYR
Kouvolan lomitushallinnon yhteistoimintaryhmä
Parikkalan seudun lomitushallinnon yhteistyöryhmä
Savitaipaleen lomitushallinnon yhteistyöryhmä
Kouvolan seudun ammattiopiston luonnonvarajaos
Saimaan ammattiopisto Sampon neuvottelukunta
Kaakkois-Suomen metsäneuvosto
Kaakkois-Suomen vesienhoidon suunnittelun yhteistyöryhmä
Etelä-Karjalan Maaseudun kehittäjät ry
Kymenlaakson sikatalouskerho
Kymenlaakson lihanautakerho
Kymenlaakson Kasvinviljelijät
Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n maatalouden yhteistyöryhmä, sisältää myös Imatran ja
Parikkalan alueet
Kymijoen Työterveyshuollon yhteistyöryhmä
Kouvolan Lääkärikeskuksen maatalouden työterveyshuollon yhteistyöryhmä
Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä
Neuvottelukunnat:
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutujaosto
Kymenlaakson liiton ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen
neuvottelukunta
ELY-keskuksen viljelijäraati
Hankkeet:
Kaakkois-Suomen tukitieto -hanke
Etelä-Karjalan ruokakulttuuriryhmä
KeHa-hanke
Tilusjärjestelyhanke
Maisemaperintö maaseudun veturina Kaakkois-Suomessa-hanke
Muut:
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Myllykosken Tilitoimisto Oy
ProTalous Oy
ProAgria Etelä-Suomi ry
Kouvolan Maatalo Oy

Viljelystalo Oy
Harjun Oppimiskeskus Oy
Lappeenrannan Ravirata Oy
Raisio Oyj
Metsä Board Oyj
Neoindustrial Oyj
Fortum Oyj
Neste Oil Oyj

4.9 Viestintä ja medianäkyvyys
Vuoden aikana tuottajaliitto on ollut jatkuvasti yhteydessä jäseniinsä. Kaksi kertaa
vuoden aikana lähetettiin jäsentiedote, jossa kerrottiin ajankohtaisia asioita ja tiedotettiin
tapahtumista. Jäsenlehti Mainion numeron 3/2014 välissä lähetettiin jäsenille KaakkoisSuomen liittoliite.
MTK-Kaakkois-Suomella on käytössään internet-sivut, joita päivitetään säännöllisesti.
Sivuilta löytyy ajankohtaiset tiedot alueen tapahtumista ja koulutuksista. MTK-KaakkoisSuomi on myös Facebookissa.
MTK-Kaakkois-Suomi on ollut aktiivisesti esillä alueen mediassa vuonna 2014.
Tiedotusvälineissä käsiteltyjä aiheita ovat olleet mm. lähiruoka, edunvalvonta
kuntatasolla, tulevan maatalouspolitiikkauudistuksen ja 141-tuen loppumisen vaikutukset
Kaakkois-Suomelle, ruoan hinta, maatilojen rahavirrat Kaakkois-Suomessa sekä
sukupolvenvaihdokset kaakkoissuomalaisilla maatiloilla.
Liiton internet-sivuille on kerätty kaikki näkyvyys tiedotusvälineissä. Lehtijutut sekä
radio- ja tv-jutut löytyvät internet-sivuilta:
http://www.mtk.fi/liitot/kaakkoissuomi/media

5. Maaseutunuoret
Vuosi 2014 oli nimetty MTK:ssa valtakunnalliseksi nuorten vuodeksi, Intohimon
vuodeksi. Teemavuoden puitteissa järjestettiin monenlaista toimintaa myös KaakkoisSuomessa.
Maaseutunuorten valiokunnan kevät- ja syyskokousten lisäksi nuorten työvaliokunta
kokoontui neljä kertaa vuoden 2014 aikana. Syyskokous pidettiin marraskuussa
maaseutunuorten syysparlamentin yhteydessä Holiday Club Saimaalla Rauhassa.
Valtakunnallisia maaseutunuorten tapahtumia järjestettiin useita, ja niissä kaikissa oli
osallistujia myös Kaakkois-Suomesta:
Teemavuoden aloitustilaisuus, Vuokatti, 8 edustajaa
Kansainvälinen maaseutunuorten kevätparlamentti, Helsinki, 2 edustajaa

Maatalouden ympäristöteknologiaseminaari, Venäjän Pushkin, 3 edustajaa
Valtakunnallinen maaseutunuorten syysparlamentti, Lappeenranta, 20 edustajaa
Perinteinen maaseutunuorten ulkoilu- ja laskettelupäivä Joutsenon Myllymäessä keräsi
mukavan määrän osallistujia, samoin kesätapaaminen, joka järjestettiin nyt toista kertaa
Tykkimäen huvipuistossa Kouvolassa. Heinäkuussa maaseutunuoret järjesti myös
kesäretken Okra-maatalousnäyttelyyn Oripäähän.
Maaseutunuoret toteuttivat viiden päivän maatalousmatkan Belgiaan ja Hollantiin
keväällä 2014. Matkalla oli 21 osallistujaa. Seuraava ulkomaan matka järjestetään
todennäköisesti keväällä 2016.
Keväällä maaseutunuorten toimintaa ja teemavuotta käytiin esittelemässä Spirit-hankkeen
tapahtumissa Kouvolassa: Traktori-miitingissä kauppakeskus Veturissa sekä välitunnin
moderneissa latotansseissa KSAO:n liiketalouden toimipisteessä. Tapahtumien
yhteydessä järjestettiin maaseutunuoret -aiheinen kysely, jonka palkintona arvottiin
maaseutunuorten kalentereita 2015.
Kaakkois-Suomen maaseutunuorten oma teemavuoden avajaistapahtuma Orastaa 2014!
järjestettiin huhtikuussa. Päivällä ohjelmassa oli tutustumista alueen
elintarviketeollisuuteen ja maaseudulla yrittämiseen. Päivä huipentui iltajuhlaan, jossa
juhlapuheen piti MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila. Tapahtumaan
osallistui yhteensä kolmisenkymmentä maaseutunuorta.
Maaseutunuorten teemavuoden Kesäkissa-traktori vieraili Kaakkois-Suomessa elokuussa.
Kesäkissa oli nähtävillä Lemin tuottajayhdistyksen Heinätansseissa, Luumäellä Taavetin
toritapahtumassa sekä Kouvolan Taiteiden Yössä. Tapahtumien yhteydessä paikalliset
maaseutunuoret järjestivät oheistoimintaa, kuten maaseutunuorten kalenterin 2015
myyntiä ja toiminnan esittelyä.
Maaseutunuoret olivat syyskuussa 2014 Lappeenrannan maaseutumarkkinoilla jakamassa
uutispuuroa perinteiseen tapaan. Maaseutunuoret olivat mukana myös Elimäen
lähiruokamessuilla tarjoilemassa ideoimaansa paikallisista aineksista valmistettua
pyttipannua, Böndepannua.
Perinteiset maaseutunuorten joulutulet sytytettiin ennen joulua 22.12.2014
Anjalankoskella, Elimäellä, Haminassa, Lappeenrannassa, Parikkalassa, Savitaipaleella ja
Valkealassa.
Maaseutunuorten tapahtumat 2014
24.–25.1.2014

Intohimon vuoden aloitustilaisuus, hotelli Katinkulta
Vuokatti. Tilaisuudessa etsittiin uusia ideoita nuorten ja
yhdistysten yhteistoimintaan. Kaakkois-Suomesta oli mukana
yhteensä kahdeksan nuorta.

1.2.2014
13.–14.2.2014

8.3.2014

1.–5.4.2014

7.4.2014
10.–12.4.2014

25.4.2014

26.4.2014

13.5.2014

4.–5.7.2014

Maaseutunuorten valiokunnan kevätkokous ja työvaliokunnan
järjestäytymiskokous, Viljamaan ravintola Liikkala.
Maaseutunuorten kansainvälinen kevätparlamentti, Helsinki.
Kevätparlamenttiin kokoontui nuoria viljelijöitä eri puolilta
Eurooppaa keskustelemaan ja pohtimaan nuorten
viljelijöiden tulevaisuutta sekä CAP -reformin vaikutuksia
tulevaisuuden näkymiin. Kaakkois-Suomesta
kevätparlamenttiin osallistuivat Mia Ylä-Outinen ja Anni
Villikka.
Myllymäen ulkoilupäivä, Joutseno. Tapahtumaan osallistui yli
sata MTK-Kaakkois-Suomen jäsentä. Jäsenille tarjottiin
yhteystietojen päivittämistä vastaan ilmainen hissilippu.
Tapahtumaa tukemassa olivat HK, LähiTapiola, Metsä Group,
Valtra, Autotalo Ripatti ja Tuottajain Maito.
Yhteistyökumppanit olivat järjestäneet paikan päälle
ohjelmaa, mm. kilpailuja sekä laskettelu- ja lautailukoulun.
Maaseutunuorten järjestämä maatalousmatka Hollantiin ja
Belgiaan. Matkalla oli yhteensä 21 osallistujaa. Matka kulki
reittiä Helsinki-Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-BruggeAmsterdam-Helsinki.
Työvaliokunnan kokous, Pitkä Shell Luumäki.
Maatalouden ympäristöteknologiaseminaari, Pushkinin
maatalousyliopisto Venäjä. Seminaari toteutettiin yhteistyössä
MTK:n ja ACCOR:n kanssa. Matkan teemana oli lannan
käsittely ja ravinteiden kierrätys. Kaakkois-Suomesta
seminaariin osallistui kolme henkilöä.
Spirit-yrittäjyyslähettiläitä Kymenlaaksoon –hankkeen
tapahtuma traktori-miiting, Kauppakeskus Veturi, Kouvola.
Maaseutunuorten toiminnan esittelyä ja maaseutunuorten
kalenterin 2015 markkinointia.
Kaakkois-Suomen maaseutunuorten oma teemavuoden
avajaistapahtuma Orastaa 2014!, Kouvola. Päivällä käytiin
vierailulla Kouvolan paloasemalla, Raussilan Myllyllä ja
Laurilan strutsitilalla. Iltajuhlan ohjelmassa oli puheita,
ruokailu ja elävää musiikkia. Tapahtumaan osallistui yhteensä
kolmisenkymmentä maaseutunuorta, joista 10 oli ensimmäistä
kertaa mukana maaseutunuorten tapahtumassa.
Spirit-hankkeen välitunnin modernit latotanssit, KSAO:n
liiketalouden toimipiste, Kouvola. Maaseutunuorten
toiminnan esittelyä ja maaseutunuorten kalenterin 2015
markkinointia.
Kaakkois-Suomen maaseutunuorten kesäretki Okramaatalousnäyttelyyn Oripäähän. Matkan ohjelmassa oli
maatalousaiheisia tutustumiskohteita, maaseutunuorten
valtakunnalliseen kesätapaamiseen In To Okraan
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osallistuminen sekä tutustuminen Okraan. Osallistujia retkellä
oli 18 henkilöä.
Kaakkois-Suomen maaseutunuorten kesätapaaminen,
Tykkimäen huvipuisto Kouvola. Jäsenille tarjottiin ilmainen
sisäänpääsy huvipuistoon ja lounas ravintola Raveliinissa.
Mukana oli lähes 90 jäsentä. Kesätapaamisen jälkeen ilta
jatkui MTK-Anjalankosken perinteisen maaseutunuorten
saunaillan merkeissä Majoniemessä.
Maaseutunuorten saunailta ja Kesäkissa-traktori nähtävillä,
Lemin heinätanssit, Jalkosalmen lava
Maaseutunuorten toiminnan esittelyä ja Kesäkissa-traktori
nähtävillä, Taavetin toritapahtuma Luumäki
Työvaliokunnan kokous, Pitkä Shell Luumäki
Maaseutunuorten toiminnan esittelyä ja Kesäkissa-traktori
nähtävillä, Taiteiden Yö Kouvolan kauppatori
Maaseutumarkkinat, Lappeenranta. Maaseutunuoret jakoivat
uutispuuroa vapaaehtoista maksua vastaan. Puurolle oli kova
kysyntä, sillä n. kahdessa tunnissa sitä jaettiin yli 550 annosta.
Lähiruokamessut, Elimäki. Maaseutunuoret myivät
osastollaan paikallisista aineksista tehtyä pyttipannua eli
Böndepannua n. 50 annosta.
Sukupolvenvaihdosta käsittelevä seminaari, Tallinna.
Kaakkois-Suomesta mukana oli kaksi henkilöä.
Maaseutunuorten valiokunnan syyskokous ja työvaliokunnan
kokous, Holiday Club Saimaa, Lappeenranta.
Maaseutunuorten syysparlamentti, Holiday Club Saimaa
Rauha. Mukana Kaakkois-Suomesta oli 20 nuorta.
Syysparlamentin
teemoina
olivat
oma
tekeminen,
valtakunnallinen verkostoituminen ja rohkea yrittäjyys.
Tähtipuhujana seminaarissa oli Mato Valtonen. Tavattavissa
oli myös monipuolinen kattaus maa- ja metsätalouden sekä
yrittäjyyden asiantuntijoita mm. MTK:sta, ProAgriasta ja
Melasta.
Iltajuhla järjestettiin Imatran valtionhotellilla. Ohjelmassa oli
mm. elävää musiikkia ja koskinäytös. Retkipäivänä vierailtiin
Konnunsuon vastaanottokeskuksessa, entisen vankilan mailla
toimivalla maatilalla ja vankilamuseossa.
Maaseutunuorten perinteiset joulutulet. Tänä vuonna
Kaakkois-Suomen alueella joulutulet järjestettiin Elimäellä,
Iitissä, Haminassa, Lappeenrannassa, Parikkalassa,
Savitaipaleella ja Valkealassa.

6. Sektorikohtaiset katsaukset
6.1 Maaseutuyrittäjyys
Liiton toimintapiiriin kuuluvat maa- ja metsätaloutta harjoittavien yritysten lisäksi muut
maaseudun pienyritykset Kaakkois-Suomessa. MTK-Kaakkois-Suomen johtokunta
nimesi 2014 keskuudestaan liiton yrittäjyysvastaavaksi Jaakko Koskisen. Koskinen oli
jäsen myös eteläisten tuottajaliittojen yhteisen maaseutuyrittäjävaliokunnassa, joka
osaltaan edistää alueellista yrittäjyyteen liittyvää edunvalvontaa. Toisena
yrittäjävaliokunnan jäsenenä alueelta oli Jarmo Rautio (MTK-Vuoksi).
Maaseutuyrittäjävaliokuntaan kuuluvat MTK_Kaakkois-Suomen lisäksi edustajat MTKHämeestä, MTK-Uusimaasta ja Nylands svenska Producentförbundista. Puheenjohtajana
oli toimintavuonna maaseutuyrittäjä Arto Laine (MTK-Häme) ja sihteerinä Bjarne
Westerlund (NSP). Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran.
Yrittäjävaliokunnassa keskusteltiin, miten tuottajajärjestö pystyy palvelemaan mediaa ja
nostamaan viljelijöiden ja yrittäjien profiilia. Aktiivisuutta ja positiivista otetta tarvitaan.
Myös tilat ja yrittäjät, joihin mediaa ohjataan tarvitsevat ohjeistusta. Kokouksessa
esitelmöinyt Timo Sipilä kertoi, että byrokratian purku tilatasolle on nostettu esiin
yrittäjälinjan toimesta. Kokouksen sihteeri piti lyhyen tilannekatsauksen uuden
ohjelmakauden valmistelutilanteesta. Ohjelma on parhaillaan komissiossa. Asetukset ovat
vasta luonnosvaiheessa ja valtakunnalliset valintakriteerit vasta tekeillä.
Keskustelussa todettiin, että koneurakointitoiminnan kehittämistä tulisi jatkaa.
Työnjakoon ja tehostamiseen tulisi saada malleja ja vaihtoehtoja, sekä neuvoja, miten
asiat hoidetaan. Yhteistyön lisääminen vaatii myös asenteiden muuttamista.
Markkinointi- ja tuotteistusyhteistyön kehittämis- ja koulutushankkeille koettiin olevan
tarvetta. Viljankuivaus saattaa tiloilla muodostua pullonkaulaksi jatkossa. Kuivuriinvestoinnit tulisi tehdä monien tilojen yhteistyöhankkeena.
Kaakkois-Suomen liitto teki maaseutuyrittäjille kyselyn vuonna 2014. Kyselyn tulosten
purku tapahtuu vuonna 2015.
Liitto oli vahvasti mukana myös ’Kestävät Hankinnat’ KeHa -hankkeessa. Alueella
toimivien paikallisten leipomoiden ja viljelijöiden viljatuotteita halutaan tuoda aiempaa
paremmin esille ja niiden käyttöä edistää julkisissa keittiöissä, kuten esimerkiksi
kouluissa ja päiväkodeissa.
6.2 Vilja
Viljelyvuosi 2014 oli erikoinen ja samalla haastava. Kevään kylvöt kestivät
ennätyspitkään alkaen jo huhtikuussa ja viimeisiä kylvöjä päästiin tekemään juhannuksen
tienoilla. Toukokuun runsaat sateet ja kylmät yöt haittasivat orastumista. Joitakin lohkoja
jouduttiin kylvämään jopa uudestaan. Vesitaloudeltaan heikkokuntoisemmat pellot
kärsivät kesäkuun sateista ja elokuun pitkä hellejakso näivetti viimeksi kylvettyjä
kasvustoja. Myös puintiajan sateet hankaloittivat korjuuta, lisäsivät kuivauskustannuksia

ja heikensivät sadon laatua. Kokonaissadon määrä oli 4,09 milj. tonnia, jääden
edellisvuodesta vain hieman.
Laadullisesti sato oli vähintäänkin tyydyttävä, paikoitellen jopa erinomainen. Vehnää
meni rehuksi normaalia enemmän lähinnä alhaisen valkuaisen takia. Elokuun sateet
alensivat myös sakolukuja, joskin paikkakuntakohtaiset erot olivat suuria.
Öljykasveja oli viljelyksessä vähän. Satomäärät vaihtelivat runsaasti jopa lohkoittain.
Laadullisesti öljykasvisato oli hyvä ja puristetun öljyn laatu oli jopa erinomainen. Olisi
tärkeää säilyttää kotimainen öljykasvituotanto edes tyydyttävällä tasolla. Tällä olisi suuri
vaikutus myös valkuaisomavaraisuuteen rehuteollisuudessa.
Viljan hinta polki melko paikallaan edellisvuoteen nähden. Euroopan hintatasosta jäätiin
useita kymppejä/tonni. Suurin syy tähän oli heinä-elokuussa markkinoille tullut
edellisvuoden sato. Viljaa tuli myyntiin niin paljon, että se johti ennätyssuuriin
varastoihin jo ennen puintiajan alkua. Tämä aiheutti huonot avaushinnat uudelle sadolle.
Puintiajan edetessä hinnat laskivat lisää, kun kokonaiskuva uuden sadon määrästä alkoi
hahmottua. Varastotilanne on tälläkin hetkellä ennätyskorkea, jopa huolestuttava. Viljaalan toimijoiden toive onkin, että viljan markkinointi olisi tasaista ympäri vuoden, eikä
edellä mainitun kaltaisia markkinapiikkejä pääsisi syntymään. Oikea-aikaiset
hinnankiinnitykset ym. takaavat parhaan lopputuloksen. Miten se tehdään, onkin sitten
jokaisen viljelijän ammattitaidon varassa.
Viljan vienti on ollut pääasiassa isojen laivojen kauppaa, joka on aiheuttanut ongelmia.
Pieniä eriä ei ole kannattanut ulos viedä. Suurien erien (yli 20000t) lastaus tapahtuu vain
kahdessa satamassa lisäten kuljetuskustannuksia.
Maailman viljantuotanto 2014 riittää kattamaan kysynnän, joten suuria hinnankorotuksia
ei liene lähiaikoina odotettavissa. Nopeat hinnanvaihtelut molempiin suuntiin ovat toki
mahdollisia jo kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteenkin takia.
MTK:n viljaosasto toimii aktiivisesti vilja-alan yhteistyöryhmässä (VYR), joka järjestää
koulutuksia mm. markkinariskien hallintaan. VYR seuraa viljamarkkinoita
maailmanlaajuisesti viikoittain ja tuottaa käyttökelpoista tietoa jokaisen viljelijän
käyttöön. Sivustolta vyr.fi pääsee tuon tiedon äärelle. Jos tarvitset koulutusta eri viljaalan toimijoilta, ota rohkeasti yhteyttä omaan liittoosi.
Alati kohoavat tuotantokustannukset yhdistettynä kauppojen halpuuttamiskampanjaan
sekä tukijärjestelmän muutoksiin ovat vaarassa ajaa koko maataloustuotannon erittäin
pahaan kustannuskriisiin. Hyvä suunnittelu ja ennakointi on ainoa lääke päästä
pahimmasta yli. Tästäkin selvitään toivottavasti mahdollisimman pienin vahingoin.
6.3 Maito
Maidontuotanto on markkina-arvoltaan suurin maatalouden tuotannonala KaakkoisSuomessa, vastaten lähes puolta maatilojen myyntituloista. Vuonna 2014 maitomäärä
väheni tilastojen mukaan 101 miljoonasta litrasta 99 miljoonaan litraan, mutta tilaa kohti
maitoa tuotetaan yhä enemmän. 32 maitotilaa lopetti vuoden 2014 aikana.

Taloudellisesti vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuosi aina elokuulle saakka oli
ennätyksellisen korkean maidonhinnan aikaa, kunnes Venäjän EU:lle asettamat
kauppapakotteet pysäyttivät maitotuotteiden viennin Venäjälle kokonaan ja syöksivät
maidon tuottajahinnan laskuun.
Venäjän markkinoille oli sijoitettu 20 % Suomen maidontuotannosta. Tämän tuotannon
suuntaaminen jo muutoinkin täysille maailmanmarkkinoille laskevan hintasuhdanteen
aikaan on maidontuottajille taloudellisesti erittäin raskasta. EU:n tilastojen mukaan
rasvattoman maitojauheen hinta laski 42 % ja voin hinta laski 27 % vuoden aikajaksolla.
Maidontuotanto on jatkanut kasvuaan EU:ssa yli 5 % ja Suomessa reilu 3 %,
maitokiintiöiden lakkauttamista odotellessa. Sitä vastoin Kaakkois-Suomessa tuotanto on
edelleen supistunut, vaikka syksyllä valmistui useita uudisrakennuksia
investointitukikauden päätteeksi.
Kotimaan markkinoilla taloudellinen taantuma on vauhdittanut kuluttajien
suuntautumista halvemman hintaluokan valikoimiin ja kaupan merkkien valloitukseen
hyllypaikoista. Nämä ovat osaltaan heikentäneet tuottajahintaa.
Suomi sai pitkällisen väännön jälkeen EU:lta 10,7milj€ kriisipaketin korvaamaan
Venäjän pakotteiden vaikutuksia. Lisäksi saatiin valtuutus maksaa kansallista kriisitukea
15,4milj€. Nämä korvaavat kuitenkin menetyksistä vain noin 10 %.
MTK- Kaakkois-Suomi vaikuttaa eteläisten tuottajaliittojen yhteisessä
maitovaliokunnassa, toimien puheenjohtajana sekä sihteerinä. Valiokunta kokoontui
kaksi kertaa vuoden aikana, lisäksi oli MMM:n valtiosihteerin tapaaminen. Kokouksissa
käsiteltiin tukimaksatusten myöhentymisen ongelmia ja Venäjän kauppapakotteiden
vaikutusten korvaamista.
Markkinaedunvalvontaa on harjoitettu osallistumalla Osuuskunta Tuottajain Maidon ja
Valio oy:n hallintoon.
6.4 Liha
Vaikka muutamia isoja naudankasvatusyksiköitä rakennettiin ja suunniteltiin vuoden
aikana Kaakkois-Suomen alueelle, lihantuotanto väheni edelleen. Uudet yksiköt ovat
yleensä luomutuotantoa, mutta sen lisääntyminen alkaa olla tiensä päässä, sillä
teurastamot eivät enää ole valmiita tekemään uusia sopimuksia.
Vuonna 2014 tuottajahinta painui alaspäin usean eri tekijän summana.
Sianlihan hinnanalennus johtui pääosin Venäjän tuontikiellosta. Sianlihantuottajille
yritettiin neuvotella kriisitukea mutta neuvotteluista ei saatu tuloksia vuoden loppuun
mennessä. Kannattavuusongelmat saivat jälleen monet tuottajat lopettamaan tuotannon
kokonaan. Myös erilaiset alati lisääntyvät tarkastukset ja ylimääräinen sääntely tuovat
tiloille kohtuuttomasti lisäkustannuksia ja tekevät työstä vähemmän miellyttävää.
Nautapuolella lihan hintaa painoi alaspäin teollisuuden ja kauppojen hintakilpailu. Suuret
kauppaketjut laskivat kilvan elintarvikkeiden hintoja ja hinnanalennus otettiin suoraan

tuottajahinnoista.
Tuottajan osuus lopputuotteen hinnasta alkaa jo olla ennätyksellisen alhainen, esimerkiksi
normaalin jauhelihan hinnasta kauppa ja teollisuus ottavat 59 % ja ALV 12 %. Tuottajalle
jää vain 29 %. Pidemmälle jalostettujen tuotteiden hinnoissa osuudet ovat vielä enemmän
vinossa, mm. palvikinkun hinnasta 74 % menee kaupalle ja teollisuudelle, tuottaja saa 14
%, joka on melkein saman kuin 12 % alv. Siksi on entistäkin ajankohtaisempaa kysyä
Miksi se joka tekee eniten saa vähiten?
Vasikkavälityksen tilanne on ollut hyvin heikko koko vuoden. Jo edellisenä vuonna
alkaneet vasikkaruuhkat ovat jatkuneet edelleen tavanomaisen naudanlihankasvatuksen
vähetessä alueella. Vaikka vasikoiden hintaa on laskettu, ostajia ei ole löytynyt.
Vasikkajonot uhkaavat jo sekä vasikoiden että tuottajien hyvinvointia maitotiloilla jossa
vasikoilta loppuu kasvatustilat ja tuottajilta kärsivällisyys. Luomukasvattajat taas eivät
pysty ostamaan tavanomaisesti tuotettuja vasikoita niiden huomattavasti kalliimpien
juottokustannusten takia.
Lampaanlihantuotanto on ollut lisääntymään päin alueellamme koska lampaiden
kasvatuksen aloittaminen tarvitsee huomattavasti pienemmän alkupääoman kuin muiden
eläinten kasvatus. Lampaanlihan kulutus on myös kasvussa, toki ongelmana on lyhyt
sesonkiaika keväällä.
Uusia mahdollisuuksia lihan kasvatukseen saattavat tuoda tulevaisuudessa viennin
avautuminen Kiinaan ja kovasti odotettu paluu Venäjän markkinoille.
6.5 Luomu
Luomutuotanto jatkoi Kaakkois-Suomessa hienoista kasvua. Luomuvalvottuja tiloja oli
vuonna 2014 Kaakkois-Suomessa 218 kappaletta (6,6 % kaikista tiloista) ja peltoa oli
luomuvalvonnassa 12 800 hehtaaria (9,3 % Kaakkois-Suomen peltoalasta). Luomutiloista
luomukotieläintiloista oli 26 kappaletta ja lisäksi 2 mehiläistarhaa. Luomukotieläintilat on
lähes kaikki nautatiloja (maito ja emo), yksi kanala ja sikatiloja ei ole yhtään.
Luomutuotteiden markkinatilanne oli kaiken muun maataloustuotemarkkinan kanssa
samalla tavalla haastavassa tilanteessa. Hinnat olivat laskusuunnassa, mutta ei aivan yhtä
rajusti, kuin tavanomaisessa tuotannossa. Edelleen osa luomutuotetuista tuotteista osa
markkinoidaan tavanomaisena, suurimpana maito.
Tiloilla kiinnostus luomutuotantoa kohtaan on edelleen kasvussa. Koulutukset on
kysyttyjä ja kurssit täynnä. Yksi kiinnostusta lisäävä asia on muutaman vuoden toiminut
Kymen Luomu-osuuskunta, mikä helpottaa tuotteiden markkinointia. Osuuskunnan
kautta pieniäkin eriä on helpompi markkinoida.
Luomun satotilanne oli kohtuullinen. Luomuviljan keskisato oli 2000 kg/ha (2100kg/ha),
härkäpavulla keskisato oli 2600kg/ha (1900kg/ha). Säilörehusato oli 19 tn/ha (13tn/ha).
Suluissa on valtakunnan keskiarvot.

6.6 Ympäristö- ja maapolitiikka
MTK:n maa- ja ympäristöpolitiikka perustuu uudistuviin luonnonvaroihin ja niiden
kestävään käyttöön. Taloudellisesti kannattava maa- ja metsätalous antaa yrittäjille
edellytykset huolehtia ympäristöstään.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella oli useita vesien- ja merenhoidon
yhteistyöryhmien kokouksia. Kokouksissa käsiteltiin vesienhoidon tavoitteita ja
vesienhoitosuunnitelmien tavoitteita ja toimenpideohjelman sisältöä.
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson energiamaakuntakaavan ja
Kymenlaakson kauppaa ja merialuetta koskevan vaihemaakuntakaavan. Etelä-Karjalan
maakuntavaltuusto on hyväksynyt vaihemaakuntakaavan, kauppa, matkailu, elinkeinot ja
liikenne.
Olemme osallistuneet Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan kokouksiin.
Käsittelyssä on ollut mm. Kymenlaakson maakuntaohjelma vuosille 2014–2017. Lisäksi
olemme osallistuneet MTK:n eteläisten liittojen yhteisen ympäristövaliokunnan
kokouksiin, joissa on käsitelty mm. ajankohtaisia kaava-asioita,
ympäristölupamenettelyjä, tuulivoima-asioita, erilaisia maankäyttöön liittyviä asioita jne.
6.7 Sosiaalipolitiikka
MTK-Kaakkois-Suomen tuottajaliitossa toimittiin kuluneena vuonna aktiivisesti
sosiaalipolitiikan merkeissä. Eteläisten liittojen sosiaalivaliokunta kokoontui kolme
kertaa vuoden aikana ja käsitteli kokouksissaan lomitukseen, työterveyshuoltoon,
luopumistukijärjestelmään ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Valiokunnassa toimivat
MTK-Kaakkois-Suomesta Helena Pesonen (pj.) Vuoksen yhdistyksestä ja Jouni Muukka
Savitaipaleelta. Valiokunta antoi kannanoton liittyen vireillä olevaan EU:n
valtiontukiuudistukseen ja valtiontalouden säästötoimenpiteisiin. Valiokunta tutustui
Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän raportteihin ja kommentoi niitä
suoraan ryhmän MTK:n edustajalle Maire Lumiaholle.
MTK-Kaakkois-Suomella on edustajia sekä lomitusyhteistyöryhmissä että
työterveyshuollon yhteistyöryhmissä. Ryhmät kokoontuvat pääasiassa kaksi kertaa
vuodessa, vuonna 2014 useamminkin, johtuen lomitusjärjestelmään kaavailluista
muutospaineista.
Kannanottoja asiasta laadittiin ja niiden vaikutuksesta lomitukseen kohdistuneet 5 milj.
euron säästötavoitteet peruttiin syksyllä 2014.
Keskusliiton järjestämille Työhyvinvointipäiville 7.-8.8.2014 Tampereella osallistui
kaksi liiton edustajaa.
Keväällä järjestettiin työhyvinvointitapahtuma Tuottajain Maidon kevätmarkkinoilla,
yhteistyössä mukana oli MTK-Kaakkois-Suomen lisäksi edustajat lomitushallinnosta,

työterveyshuolloista, LähiTapiolasta ja Melasta. Päivän tavoitteena oli esitellä viljelijöille
tietoa palveluista, jotka edistävät työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Päivä oli
onnistunut ja sille suunnitellaan jatkoa tuleville vuosille.
Tuottajaliitto on vuoden aikana tiedottanut aktiivisesti jäsenilleen erilaisista
lomamahdollisuuksista, joita maatilayrittäjille on tarjolla, mm. kuntoremonttikurssit ja
”Virtaa farmarille”-ohjelma.
Työterveyshuoltoon liittyneet 2014
Myel-vakuutetut
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Koko maa

2277
1839
67847

Työterveyshuollossa %
823
658
25343

36,1
35,8
37,4

(lähde: Mela)

7. Liiton talous
Dokumentit ovat toimintakertomuksen liitteenä.

8. Jäsenedut
Lisätietoa sekä liiton toimihenkilöiltä että internet-sivuilta:
http://www.mtk.fi/jasenyys/jasenedut
http://www.mtk.fi/liitot/kaakkoissuomi/jasenedut/fi_FI/kaakkoissuomi_jasenedut/

9. Liiton johtokunnan 2015 yhteystiedot
Toimintavuonna 2015 liiton johtokunnan jäsenet:
Kari Niemi, puheenjohtaja, puh. 040 704 4696
Helena Pesonen, varapuheenjohtaja, maaseutunuorten edustaja, puh.040 760 2735
Matti Seitsonen, kuluttajavastaava, puh. 0500 753 763
Pekka Helkala, jäsen, puh. 040 517 8370
Aleksi Kivelä, jäsen, puh. 040 755 0413
Timo Neuvonen, jäsen, puh. 050 541 2084
Janne Kainulainen, jäsen, puh. 050 309 4805
Juha Sajomaa, maaseutuyrittäjävastaava, puh. 040 512 2765
Antti Särkkä, jäsen, puh. 050 356 6997
Riitta Torikka, jäsen, puh. 050 541 0411

