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MTK Satakunta

Elinvoimaisen maaseudun puolesta
MTK-Satakunta on maanviljelijöiden,
metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien
alueellinen etujärjestö. Toimialueemme
kattaa Satakunnan ja osittain myös Pirkanmaan.
Tehtäväkenttämme on monipuolinen, sillä
tuotantosuuntien kirjo on alueellamme
laaja. Valvomme jäsenyrittäjien etuja,
pidämme maaseudun asioita esillä julkisessa keskustelussa sekä otamme kantaa
maa- ja metsätalouden kysymyksiin niin
kansallisesti kuin EU-tasollakin.
Tavoitteemme on lisätä maaseudun, maaseutuyrittäjyyden, kotimaisen ruoantuotannon ja metsänomistuksen arvostusta.
Pyrimme vaikuttamaan myös maaseudun
elinvoimaisuuteen, jotta hyvän elämän ja
kannattavan yrittäjyyden edellytykset säilyisivät maaseudulla tulevaisuudessakin.
Yhteystiedot:
MTK-Satakunta ry
Itsenäisyydenkatu 35 A
28130 Pori
045 343 0670
satakunta@mtk.ﬁ
etunimi.sukunimi@mtk.ﬁ
satakunta.mtk.ﬁ

Kuin Suomi pienoiskoossa
Satakuntalaisilla tiloilla viljeltävien kasvien
ja kasvatettavien tuotantoeläinten kattaus
on erittäin monipuolinen. Lisäksi alueella
toimii jalostavaa teollisuutta, joka valmistaa
muun muassa sokeria, perunatärkkelystä
sekä meijeri- ja lihatuotteita.
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MTK-Honkajoki
MTK-Kankaanpää

Toimimme
Satakunnassa
ja osassa
Pirkanmaata.

Kestävää metsänomistusta
Toimialueellamme on viisi itsenäistä metsänhoitoyhdistystä: Karhu, Kihniö-Parkano,
Lounametsä ja Satakunta sekä Pirkanmaa.
Metsänhoitoyhdistykset ajavat metsänomistajien etua paikallisesti erityisesti
puukaupassa, metsänhoidossa ja maankäytön kysymyksissä. Metsänhoitoyhdistykset
muodostavat MTK:n metsälinjan asiantuntijoiden kanssa Metsänomistajat-ketjun,
joka huolehtii metsänomistajien edunvalvonnasta valtakunnan päätöksenteossa ja
EU:ssa. MTK:n metsälinjan kenttäpäällikön
ja ympäristöasiantuntijan päätoimipaikka on
MTK-Satakunnan tiloissa.
Lisätietoja ja yhdistysten yhteystiedot
mhy.fi

MTK-Jokilaakso

MTK-Jokilaakso
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Alueen edunvalvoja
Tärkein tehtävämme on jäsenyrittäjiemme
edunvalvonta alueellisella tasolla. Seuraamme esimerkiksi maakuntakaavoitukseen, suojeluohjelmiin ja ympäristölupiin
liittyvää päätöksentekoa ja tuomme keskustelussa esille jäsenistömme kannan.
Pyrimme myös lisäämään maaseudun
ja maaseudun yrittäjyyden arvostusta.
Teemme maataloutta tutuksi monin keinoin sekä kannustamme esimerkiksi kuntia suosimaan hankinnoissaan lähialueen
tuottajia ja kotimaisia tuotteita. Keskeisiä kumppaneitamme ovat ELY-keskus,
aluehallintovirasto, maakuntaliitto, kunnat
sekä teollisuuden ja kaupan toimijat.
Edunvalvonta koskee maatalous-, metsä-,
yrittäjyys- ja maaseutupolitiikkaa. Ajamme jäsentemme etuja myös vero- sekä
sosiaaliturva- ja eläkeasioissa. Jäsenistön
oikeusturva on olennainen osa edunvalvontaa.

Kotimaista
ruokaa läheltä.
Paikallisyhdistysten koululähettiläät vierailevat
kouluissa kertomassa suomalaisesta ruoantuotannosta ja tuotantoeläinten
hoidosta.

Linkki jäsenistön ja päätöksentekijöiden
välillä. Nostamme jäsenillemme tärkeitä
asioita julkiseen keskusteluun ja välitämme
heille ajankohtaista tietoa kansallisesta ja
EU-tason päätöksenteosta.

MTK Satakunta

Koulutusta täsmäiskuina. Vuosittaiset veropäivät ovat yksi osa koulutusta, jota järjestämme yhteistyössä keskusliiton kanssa ajankohtaisista asioista. Jäsenyrittäjät pääsevät koulutuksissa päivittämään tietojaan myös esimerkiksi EU:n maatalouspolitiikasta, viljelijän

Huittinen

sosiaaliturvasta, lakiasioista ja työnantajan vastuista.

Vastuullisesti
tuotettua
suomalaista
sianlihaa
Emomylly Oy
040 555 2508
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Hankkeilla hyviin tuloksiin
Tartumme ajankohtaisiin asioihin ja haasteisiin hanketoiminnan avulla.
Pyrimme levittämään hyviä käytäntöjä koko jäsenkunnan hyväksi.
Tukena hyvinvoinnissa
Valtakunnallisesti olimme MTK-Satakunnassa edelläkävijöitä, kun aloitimme Varavoimaa Farmarille -toiminnan vuonna
2013. Viljelijöiden jaksamiseen keskittyvä
hanke on jatkunut uusina hankkeina ja
verkostoyhteistyönä sekä levinnyt alueeltamme koko Suomeen.
Hanke on tarjonnut myös erilaisia tilaisuuksia ja työkaluja Hyvinvoinnin, Talouden ja Muutoksen teemojen alla. Hanke
on ollut mallina ja palkintoehdokkaana
myös Euroopan unionin tasolla.
Hankkeen loputtua viljelijöiden tukena
ovat muun muassa Melan Välitä viljelijästä -projekti, Neuvo-palvelu, Maaseudun
tukihenkilöverkko ja Yrittäjien kriisikeskus.
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Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla
Maa- ja metsätalous on merkittävä hiilensitoja, mutta se voisi olla vielä suurempi. MTK-Satakunnan ”Ilmastotekoja
ruohonjuuritasolla” -hanke kannustaa
viljelijöitä kohtaamaan ilmastonmuutoksen haasteet rohkeasti.
Keväällä 2021 alkanut hanke otti
tavoitteekseen lisätä tietoa hiilensidonnasta ja päästöjen vähentämisestä. Maatiloilla tehdään jo nyt paljon
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta
mahdollisuus on enempäänkin, kunhan
kustannuksia ei sälytetä vain viljelijöiden harteille.
Hanke esittelee uusia ratkaisuja esimerkiksi viljelymenetelmissä, vesitalouden tasapainottamisessa ja uusiutuvassa energiantuotannossa. Viljelijöiden
tekemä työ ympäristön hyväksi pyritään
saamaan myös kuluttajien tietoon.

Arvioi oman tilasi päästöt
mtk.ﬁ /hiililaskuri

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla

Ilmastotekoja_ruohonjuurella

satakunta.mtk.ﬁ/ilmastotekoja-ruohonjuuritasolla

TEHOKKAAT

JUSSI

TYHJENNYSRUUVIT • TASOKULJETTIMET • VILJARUUVIT
PEITTAUSLAITTEET • TÄYTTÖRUUVIT • TYHJENNYSRUUVIT
Tutustu ihmisiin HK:n takana:

Lyttyläntie 2, 28200 Pori • Puh. 02 639 3177
myynti@jussi-tuote.fi • www.jussi-tuote.fi

hkscanagri.fi/kotitilalta
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”Järjestö olemme me”
Opiskellessaan agrologiksi (AMK) Ilmajoella
Katri Papinaho osallistui MTK:n järjestämään
sauna- ja pitsailtaan.
- Aloin seurata maaseutunuoria sosiaalisessa mediassa, ja muutettuani Merikarvialle
liityin MTK:n jäseneksi. MTK on tuonut elämääni erityisesti verkostoitumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Posiolta kotoisin olevan Katri muistuttaa,
että yksin on vaikeaa saada äänensä kuuluviin, mutta yhteistyöllä pystytään ajamaan
asioita eteenpäin.
- Järjestö olemme me, jotka siihen kuulumme. Jokainen jäsen tuo ainutlaatuiset näkökulmansa ja ideansa järjestön toimintaan,
toteaa Katri, joka työskentelee Ylinevan
maatalousyhtymässä.
Tila on erikoistunut emolehmätuotantoon ja
liharotuisten nautojen loppukasvatukseen.
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”Mielenkiintoisia kohtaamisia”
Jaakko Mäkilälle MTK tuli tutuksi jo pikkupoikana paikallisyhdistyksen pikkujouluissa ja
muissa tapahtumissa Kokemäellä.
Vuosittaiseksi perinteeksi on tullut muun
muassa joulutulilla päivystäminen, mikä on
tärkeää kuluttajatyötä. Myös verkostoituminen
on tärkeää.
- Kollegoiden tapaaminen ja ajatusten vaihtaminen luo mielenkiintoisia kohtaamisia, toteaa
Jaakko.
MTK tarjoaa myös väylän valtakunnalliseen ja
kansainväliseen vaikuttamiseen, jos aikaa ja
halua riittää.
- Yksi MTK:n tärkeistä tehtävistä on kaikkien
tuottajien edunvalvonta niin kansallisella kuin
EU:nkin tasolla. Raskaan byrokratian aikana tarvitaan ihmisiä, jotka ovat perehtyneitä
asioihin ja pitävät huolta meidän ammattikunnastamme, Jaakko huomauttaa
Mäkilän tilalla viljellään laatuheinää hevosille,
leipävehnää ja kauraa.

Tule Katrin, Jaakon ja monien muiden joukkoon.
Liity jäseneksi satakunta.mtk.ﬁ/jasenyys

Asiakkaan
asian ajaja
Laajalla osaamispohjalla ja pitkällä kokemuksella
varmistamme sen, että asiakas saa meistä aidon ja
tarvittaessa myös pitkäaikaisen kumppanin.

ahslaki.fi | Yrjönkatu 15 A, 28100 Pori | 02-6345 100
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Jäsenen edut
On monia syitä liittyä MTK:n jäseneksi.
Tarjoamme jäsenille edunvalvontaa mutta
myös esimerkiksi koulutuksia, neuvontaa
sekä rahanarvoisia jäsenetuja muun muassa
energiasta, työkaluista, koneista, polttoaineista sekä vapaa-ajanmatkoista.
MTK:n jäsenmaksuun sisältyy LähiTapiolan
tuotevastuuvakuutus. LähiTapiola myöntää
MTK:n jäsenille myös tuntuvia etuja maatilavakuutuksesta ja kotivakuutuksesta.
Järjestötoiminta tuo myös arvokkaan
kokemuksen yhteisöllisyydestä. MTK-Satakunnan 33 paikallisyhdistystä järjestävät
tapahtumia, joissa jäsenet voivat jakaa
tietojaan, taitojaan ja tunteitaan kollegoiden
kesken.

Tutustu alueellisiin
ja valtakunnallisiin
jäsenetuihin tarkemmin
satakunta.mtk.ﬁ/jasenyys

MTK Satakunta

Tarkasta tietosi Oiva-palvelussa
Oiva-jäsenpalveluportaalissa voit tarkastaa ja päivittää jäsentietosi. Palvelusta löydät sähköisen jäsenkorttisi, ajankohtaiset tiedotteet ja kampanjat sekä
tulevat tapahtumat.

Jäsentiedot Oiva-palvelussa
mtk.ﬁ/oiva

Member of Nordzucker Group

Tervetuloa mukaan

makeaan viljelijäjoukkoomme

ryhdy kotimaisen sokerin
sopimusviljelijäksi
Sokeria Suomesta

@Sokeria Suomesta
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PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI
VAHVISTAA ALKUTUOTANNON
TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖTÄ
Koko Satakunta - ja erityisesti Pyhäjärviseutu - on merkittävä ruoantuotantoalue. Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, useat satakuntalaiset elintarvikealan yritykset ja kunnat ovat tehneet sopimuksen alkutuotannon
kasvu- ja vastuullisuusohjelman käynnistämisestä. Tavoitteena on
lisätä syvyyttä ja vaikuttavuutta alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun
tutkimukseen ja kehittämiseen.
Toiminnassa keskitytään mm. hiilineutraaliin tuotantoon, tuotannon
sivuvirtojen hyödyntämiseen, peltojen kasvukuntoon, bioturvaan, keinoälyyn maatilojen toiminnassa ja eläinten hyvinvoinnissa sekä kalatalouteen. Lisäksi panostetaan elintarviketeollisuuden ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kotimainen ruokaturva, huoltovarmuus ja viestintä
ovat myös toiminnan keskiössä.
Elintarvikeketju uuden edessä
Huoltovarmuus ja ruoan turvallisuus nojaavat vahvasti kotimaiseen
elintarvikeketjuun, joka on uuden edessä. Ilmastonmuutos, kuluttajien
vaatimukset ja muuttuva lainsäädäntö haastavat toimijoita. Maatilojen
arjessa korostuu säiden ääri-ilmiöt ja paine ympäristöasioiden sekä laatujärjestelmien kehittämiseen. Yritykset puolestaan vastaavat kuluttajien
vaatimuksiin vastuullisemmasta, eettisemmästä, jäljitettävämmästä ja
ekologisemmasta ruoasta. Lainsäädäntö niin Suomen kuin EU:nkin tasolla kiristyy vuosi vuodelta. Toisaalta vaatimukset avaavat myös mahdollisuuksia puhtaan ruoan vientiin.
Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Häme ovat Suomen ruoka-aitta monipuolisuudessaan. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä. Alueen elintarvikeketjun kehittäminen ja muutoksiin vastaaminen
on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia.

Aloitusvaiheessa mukana olevia kuntia ovat Eura, Säkylä, Rauma, Eurajoki ja Pori sekä yrityksistä HKScan Finland Oy, Apetit, Länsi-Kalkkuna Oy,
Sucros Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Biolan Oy, Mäkitalon Farmi Oy,
Satakunnan Osuuskauppa ja näiden yritysten alkutuotantoketjut.
Alkutuotannon kehittämiseen ja haasteisiin liittyvissä kysymyksissä ota
rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Sauli Jaakkola, sauli.jaakkola@pji.fi, 044 045 6423

• www.jssuomi.fi

Selvitystyö käynnistettiin vuoden 2020 aikana HKScan Finland Oy:n
aloitteesta, ja uusi toimintamalli käynnistetään syksyllä 2021. Kaikki
ohjelmaan liittyvät osanottajat osallistuvat toiminnan käynnistämiseen
erisuuruisin rahallisin panostuksin, kuitenkin siten, että yli puolet tulee
yksityisenä rahoituksena elintarvikeyrityksistä.

