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MTK Hankinnat neuvottelee edut jäsenille

Jäsenille on neuvoteltu tuntuvia etuja, joista esimerkkejä näet kuvan logoista.

MTK- ja mhy-jäsenten valtakunnalliset jäsenedut uudistuivat
tämän vuoden alkupuolella. Uusia jäsenetuja neuvottelemaan
perustettiin MTK Hankinnat Oy.
Teksti: Merja Elomaa,
Auni Vääräniemi
Kuva: MTK Hankinnat
Jäsenetuja neuvotteleva MTK Hankinnat on toiminut pian vuoden verran.
MTK Hankinnat toimintaan haettiin
mallia Ruotsissa jo vuosikymmeniä
toimineesta LRF Samköp -yhtiöstä,
jolla on pitkä kokemus sopimusyhteistyöstä pohjoismaisilla markkinoilla.

”Halusimme hyödyntää jo hyväksi
koettuja toimintatapoja. Yhdistämällä
maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajäsenten ostovoiman voimme neuvotella parempia jäsenetusopimuksia
ja edullisempia hintoja jäsenillemme”,
MTK Hankinnat Oy:n toimitusjohtaja
Sanna Blomberg kertoo.
MTK Hankinnat on MTK ry:n ja LRF
Samköpin yhteisesti omistama yhtiö.
Tämän vuoden alussa MTK Hankintojen tavoitteena oli saada jäsenten
käyttöön ainakin 20 uutta taloudellisesti merkittävää ja yritystoimintaa tukevaa jäsenetua.
Tavoite on täyttynyt, sillä neuvotel-

tuja jäsenetuja on nyt yhteensä 21 yhteistyökumppanilta.
MTK- ja mhy-jäsenet saavat nyt valtakunnallisia alennuksia muun muassa
henkilö- ja pakettiautoista, renkaista,
autovaraosista, rakennustarvikkeista,
teollisuustuotteista, työkaluista, koneista ja huonekaluista.
Alennukset vaihtelevat tuotteesta ja
sopimuksesta riippuen. Uusilla jäseneduilla halutaan tukea jäsenten elinkeinoa ja yrittäjyyttä. Siksi jotkut edut
saa käyttöönsä avaamalla tilin, johon
tarvitaan Y-tunnus.
Tärkeisiin valtakunnallisiin jäsenetuihin kuuluu ehdottomasti MTK:n

vakuutus-, neuvonta- ja lakipalvelut.
Jäsenetuna käytössäsi ovat Suomen
parhaimmat lakiasiantuntijat maa- ja
metsätalouden aloilla.
Lakimiehet antavat monipuolista
jäsenten yritystoimintaan liittyvää
opastusta ja neuvontaa, mutta vain
jäsenille. Jäsenyys myös tarkistetaan.
MTK-yhdistysten ja mhy:n jäsenet
saavat LähiTapiolalta tuntuvia etuja
omaisuusvakuutuksista. Näin myös
Lapissa, jossa LähiTapiola Lappi on
vahva yhteistyökumppani.

MTK-Lappi on neuvotellut alueellisia jäsenetuja. Asianajotoimisto Juntura & Määttä tarjoaa jäsenetuhintaan
oikeudellisia asiantuntijapalveluja.
Puhelinneuvonta ja alkutapaaminen
ovat maksuttomia. Toimisto on
Rovaniemellä.
Jäsenet saavat etuja myös Woikosken kaasuista. Jälleenmyyntipisteet
löytyvät Woikosken verkkosivuilta.
Lisäksi paikallisilla yhdistyksillä voi
olla omia etuja, jotka kannattaa kysyä
omasta yhdistyksestä.

Näin saat jäsenedut käyttöösi:
• Huolehdi, että jäsentietosi ovat
ajan tasalla. Maksamalla jäsenmaksusi ovat jäsenedutkin ulottuvillasi.
• Tilinavauksessa tarkistamme
aina jäsentiedot ennen kuin pääset eteenpäin.
• Esitä voimassa oleva jäsenkorttisi vieraillessasi jäsenetukumppanin liikkeessä.

Komissio laski peltoalan valvontavelvoitetta
Kuluneen kesän valvontoja tehtiin Lapissa vain kolmelle prosentille tiloista. Taustalla on Euroopan komission päätös laskea
valvontavelvoitetta koronan leviämisen estämiseksi.
Teksti: Auni Vääräniemi
Lapissa tehtiin viime kesäkauden
aikana peltoalavalvonta 50 lappilaistilalle. Määrä on aiempia vuosia vähemmän, sillä tavallisesti valvonta osuu
noin 80 tilalle.
Lapin ely-keskuksen valvontapäällikkö Vili-Matti Kraatari kertoo, että
syynä tähän on yksinkertaisesti koronan leviämisen estäminen.
Euroopan komissio päätti laskea
valvontavelvoitetta viidestä prosentista kolmeen. Valvontavelvoitteen pudottaminen koskee myös eläinpalkkiovalvontoja.
”Tarkoituksena oli, että koronan
vuoksi tehdään vain minimimäärä
valvontoja. Ruokavirasto ohjeisti meitä siihen, että viljelijöitä ei kohdattaisi
kasvokkain. Teimme valvonnat pellolla, laitoimme asiakirjat perässä ja hoidimme puhelimessa loput”.
Kraatari sanoo, että aivan kaikkea
tällä sapluunalla ei toki pystytty tekemään. Muussa tapauksessa valvojat
noudattivat koronanehkäisyn valta-

Peltovalvonnoissa kohtaa myös upeasti kasvussa olevia lohkoja.
kunnallisia ohjeistuksia.
Tänä kesänä yli puolella valvotuista lappilaistiloista asiat olivat hyvällä
tolalla, eikä niille tullut seuraamuksia.
Tulos oli Kraatarin mukaan parempi
kuin useana aiempana vuonna.
”Sanktioita saaneita tiloja oli nyt
neljännes, monesti määrä on ollut
kolmannes tiloista. Monet tilat olivat
skarpanneet edellisistä valvonnoista ja
tehneet asiat oikein. Näytti hyvin siltä,
että valvonnat ovat tehonneet”.
Valvonnoista käy ilmi, että ongelmia ja sanktioita tuottaa tiloilla iäkkäät

nurmet. Kraatari sanoo, että uusimistahtia täytyy pitää yllä, jotta pellot ovat
oikeassa kunnossa.
”Positiivista on, että 75 prosenttia
peltolohkoista on hyväksytty valvonnoissa. Näihin ei ole jouduttu tekemään digikorjauksia”, Kraatari sanoo.
”Pikkuhiljaa kehitys menee eteenpäin ja aarinnuohoaminen gps-laitteella on jäämässä vähiin”.
Valvontapäällikkö arvelee, että tulevaisuudessa suojavyöhykenurmien
poistuminen aiheuttaa ehkä seuraavat
haasteensa Lapissa.

”Vaikeat ajat eivät aina varoittele itsestään”
Jussi Pulkkinen vetää Välitä viljelijästä -projektia kolmen maakunnan alueella. Hänen mielestään koskaan ei ole liian myöhäistä hakea
apua, vaikka asiat olisivat kuinka solmussa elämässä tai yrityksessä.
Teksti Auni Vääräniemi, kuva Mela
Välitä viljelijästä -projektin työntekijä Jussi Pulkkinen on paiskinut pian
kolme vuotta töitä Itä-Lapin, Kainuun
ja Koillismaan toimialueillaan. Tämä
vuosi on ollut myös hänen työssään
poikkeuksellinen.
”Keväällä asiakaskäynnit loppuivat
maaliskuussa käytännössä kokonaan
koronatilanteen vuoksi. Tilanteissa,
joissa yrittäjä katsoi kasvokkain kohtaamisen tärkeäksi, tapaaminen järjestettiin ulkona”, Pulkkinen kertoo viime keväästä.
Välitä viljelijästä -toiminta pääsi kesällä asteittain liikkeelle, ja Pulkkisen
mielestä koronan kanssa on opittu
olemaan. Tilakäynnit pyörivät jälleen,
mutta koronasuosituksin ja ohjein.
”Kun minulla on melko reilun kokoinen tontti hoidettavana, niin koronatilanne vaatii aika paljon perehtymistä.
Toimialueeni on kolmen eri sairaanhoitopiirin alueella. Päivitän jatkuvasti
tietoja siitä, mitä rajoituksia milläkin
alueella nyt on ja toimin sen mukaan”.
Jussi Pulkkinen tekee hanketöiden rinnalla maatalousyrittäjän töitä,
joita hänellä on riittänyt nuoresta pitäen yli kolmekymmentä vuotta.
Hän tuottaa Kainuussa yhteistyösopimuksella rehuviljaa maitotilalle. Kun
Välitä viljelijästä -projektin loma koittaa, rientää Pulkkinen pellolle ja maatilan töihin.
”Kyllä minun mielestäni maanviljelijän töistä on ollut apua projektin
töissä. Sillä tavalla moni asia on käytännön töissä ja hallinnon ja tukiasioiden kanssa tullut tutuksi”, Pulkkinen
sanoo.
”Oma tausta auttaa tiettyyn pistee-

Jussi Pulkkinen
seen asti, mutta kun kotieläintiloja on
paljon asiakkaina, niin sitä aluetta en
tunne niin hyvin”.
Miten viljelijät nyt voivat? Jussi
Pulkkinen vertaa kuluvaa aikaa niihin
kolmeen vuoteen, jotka hän on työskennellyt Välitä viljelijästä -projektissa.
Hän ei näe tämän ajan olevan jollakin tavoin erityisen poikkeuksellista.
”Jokainen maatila ja yritys elää
omaa elämänvaihettaan, ja jokaisella
on erilaisia tilanteita. Elämä järjestää

meille kaikille haasteita ja vaikeita aikoja, eivätkä ne eivät välttämättä varoittele itsestään ennakkoon. Kaikki
jaksamisen haasteet, mitä yrittäjille
tulee, eivät liity suoraan maatalouteen,
vaan ne voivat tulla elämän muiltakin
alueilta”.
Pulkkinen korostaa, että on hyvin
yksilöllistä, miten maaviljelijät voivat.
Hänen näkemyksensä mukaan suurimmalla osalla menee ihan hyvin,
mutta on heitä, joilla on raskaampi vaihe elämässä.
”Pitää muistaa, että asioihin pystyy
vaikuttamaan. Silloin ollaan jo liikkeellä, kun pyydetään apua ja keskustellaan ulkopuolisen kanssa. Se vie asioita eteenpäin”.
Kuten koko Välitä viljelijästä -projekti, myös Jussi Pulkkinen suosittelee
olemaan hyvissä ajoin liikkeellä.
Omaa jaksamista täytyy kuulostella
ja myöntää itselleen, jos jaksaminen
vähenee ja tilanne menee heikompaan suuntaan.
Mitä aiemmin hakee apua, sitä nopeammin ja helpommin tuloksia tulee.
”Silti ei ole myöhästä hakea apua,
vaikka tilanne olisi mennyt jo pitemmälle”, Pulkkinen muistuttaa.
Mela ja Välitä viljelijästä -projekti järjestää Maatalousyrittäjien ABC-kursseja ja hyvinvointipäiviä.
Katso tapahtumat sivuilta www.
mela.fi/tietoa-melasta/tapahtumat

Välitä viljelijästä
-yhteystiedot:
Jussi Pulkkinen
p. 050 462 1109
Eija Tammela
p. 050 331 8973

Lappiin syntyi uusi
tuottajayhdistys
Tänä syksynä saatiin Lappiin uusi
tuottajayhdistys, kun Kittilän, Kolarin
ja Pellon MTK-paikallisyhdistykset yhdistivät voimansa ja syntyi Länsi-Lapin
tuottajayhdistys.
”Yhteistä työtä Lapin maaseudun ja
kotimaisen ruuan puolesta jatketaan
nyt suuremmalla porukalla ja laajemmalla alueella”, kertoo MTK Länsi-Lapin puheenjohtajaksi valittu Markku
Matti.

Mitä teidän yhdistyksessä tapahtuu? Ota yhteyttä Jänkäviestin toimitukseen, eli Kaijaan tai Auniin, niin tehdään juttua!

Ota nämä
MTK-asiat haltuusi:
Jäsenedut eli MTK Hankinnat:
https://www.mtkhankinnat.fi/
Podcast #Maaltavastaajat:
https://soundcloud.com/maaltavastaajat
Jäsenillat / tupaillat: Verkossa
joka kuukauden ensimmäisenä
torstaina
Päätoimittaja:

Kaija Kinnunen
p. 0400 397 336
kaija.kinnunen@mtk.fi

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

p. 040 577 9186
auni.vaaraniemi@elisanet.fi

