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Maatalouden kannattavuudesta pidetty
kirjaa sata vuotta. Sivu 6

Palkinto Seinäjoelle.

Valtakunnallisen nurmipalkinnon sai Juhani
Pitkäranta. Takasivu

+2,1 %

PÄÄKIRJOITUS Kuntauudistus etenee vaalien jälkeen
YLIÖ Hyvinvointivaltio kaipaa kokonaisarviota
KOLUMNI Valtio ei ole enää suvereeni
m.mt1.fi Lue uutiset ja kuntasää matkapuhelimesta

+0,7 %
Edellisestä
kuukaudesta

Vuoden
takaisesta

Oljesta öljyä. Mikrobit syövät
hanakasti oljesta saatavia sokereita. Neste Oil aikoo kaupallistaa
niistä jalostettavan öljyn. Sivu 7

Asunnot kallistuivat.

Vanhojen asunto-osakkeiden
myyntihinnat nousivat syyskuussa, reaalihinnat eivät. Sivu 6

Kari Salonen

Hyvätuuli-yhteistyötä tekevät Pirjo Stenberg ja Arto Pohjolainen ohjailevat laiduntavaa ylämaankarjaa Pieksämäellä.

Yhdessä yrittäminen yleistyy
>>
>>
Osakeyhtiöt ja muu yhdessä yrittä
minen lisääntyvät jatkuvasti suo
malaisessa maataloudessa, vaikka
perheviljelmä pysyy perusyksik
könä.
Tänä vuonna tukia hakeneiden
joukossa oli jo 636 osakeyhtiömuo
toista maatalousyritystä, kun niitä
viime vuonna oli 623 ja neljä vuotta
sitten 569.
Osakeyhtiöitä perustavat yleen
sä suurimmat maatilat.
Koneyhteistyötä tehdään pal

jon ilman sitovia sopimuksia, eikä
maatalousyhtymäkään tarvitse
kirjallista sopimusta. Virallisem
pia vaihtoehtoja ovat avoin yhtiö ja
osakeyhtiö.
Osakeyhtiö on varmin valinta
maatilojen yhteistyömuodoksi sil
loin, kun toimintaan sitoutuu suu
ria pääomia, yritysneuvoja Juhani
Paavilainen Pro Agria PohjoisSavosta sanoo.
Paavilaisella on kokemusta maa
tilojen yhtiöittämisestä jo parin

kymmenen vuoden ajalta. Nykyään
hänen työaikansa kuluu kokonaan
tilojen yhteisten maito-osakeyhti
öiden perustamisneuvontaan.
Kiteeläisten Ari ja Jaana Hännisen sekä Marko ja Jonna Suonisen Maito-Suoni Oy sai alkunsa
heitosta nuorten tuottajien sählyil
lassa.
Molemmilla tiloilla oli tehty
sukupolvenvaihdos, oli tarvetta
laajentaa ja olisi päädytty kilpaile
maan samoista pelloista.
Sami Karppinen

Kilpailun sijaan valittiin yhteis
työ. Ratkaisu tuntuu hyvältä: Saa
daan säästöjä, vapaa-aikaa, työka
vereita ja veroetuja.
Toinen tyytyväinen yhteistyöpo
rukka löytyy Pieksämäeltä, missä
kolmen luomutilan yhteinen Hy
vätuuli Highland tuottaa ja mark
kinoi ylämaankarjan lihaa.
Virallista yhtiötä hyvätuulilaiset
eivät perustaneet, mutta toimin
nan periaatteet on kirjattu tarkasti.
Sivut 8 ja 9

Poiminnasta
vaihtoehto
avohakkuulle

Niko Nyrhinen

Hyvätuuli-yhteistyön periaate on
vastuun vuorottelu.«
esko rissanen

Vapaata uskaltaa
pitää, kun on
osaavat työntekijät.«

MAITO-SUONI OY:N OSAKKAAT

Kiteeläisen Maito-Suoni Oy:n omistavat Jonna (vas.) ja Marko
Suoninen sekä Jaana ja Ari Hänninen.
Kari Salonen

Uudistuva metsälaki sallii jatku
van kasvatuksen.
Metsäntutkimuslaitoksen koe
kuusikoissa eri-ikäiskasvatus su
juu kohtalaisesti. Metsät kasvavat
ja taimettuvat jokseenkin hyvin
poimintahakkuiden jälkeen.
Kyselyn mukaan joka toinen
metsänomistaja on kiinnostunut
kokeilemaan eri-ikäiskasvatusta.
Tärkein syy menetelmän kokeile
miseen on avohakkuiden välttä
minen.
Sivu 10
Kangasalta kesämökille Kannonkoskelle tullut Valto Karhumaa uskalsi nousta Piispalan nuorisokeskuksen
kiipeilytornin huipulle.

Metsäteollisuustuotteiden
ja puun vienti 1990–2011

Nuorisokeskuksista oppia ja elämyksiä
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Sivu 11
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Maakuntien
lentokentät
puntarissa

Suin päin
kalkkunantuottajiksi

Maanviljelijän
työ laajasti
arvostettua

10

Maakuntalentokenttien tulevai
suutta pohditaan liikenne- ja vies
tintäministeriön työryhmässä.
Liikenneilmailun laskeutumiset
ovat vähentyneet tammi–syys
kuussa yli 10 prosenttia viime vuo
Sivu 5
den vastaavasta ajasta.

Jalasjärveläiset Vesa ja AnneMari Ritola eivät 12 vuotta sitten
miettineet viittä päivää kauempaa,
kun heille ehdotettiin kalkkunoi
den siitosmunien tuotantoa.
Tänään heidät palkitaan vuoden
Takasivu
kalkkunantuottajina.

Suomalaisten suuri enemmistö
luottaa maanviljelijän työhön.
Maanviljelijää ja pienen elintar
vikeyrityksen työntekijää arvoste
taan kyselytutkimuksen mukaan
enemmän kuin ruokaketjun muita
Sivu 12
työntekijäryhmiä.

Metsävienti
laskee
tasaisesti Sivu 10

Mrd euroa

Lähde: Metla
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Poimintahakkuissa poistetaan suuria yksittäisiä puita ja harvennetaan pienten puiden ryhmiä.

MTK äimistyi
S-ryhmän
uhkailusta
lisätä tuontia
MTK on pöyristynyt S-ryhmän
uhkauksista lisätä ruuan tuontia,
jos kilpailulakia kiristetään. Jär
jestö haluaa selityksen, miksi la
kimuutos heikentäisi kotimaisten
tuotteiden tarjontaa.
MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila arvelee, että S-ryhmän
voimakas reaktio kielii vilpilli
sestä toiminnasta eli markkinaaseman väärinkäytöstä.
Kilpailulain tiukentamisen li
säksi MTK vaatii järjestelmää,
jossa yritykset voivat kannella saa
mastaan kohtelusta nimettömästi.
Marttilan mukaan nykytilan
teessa kukaan ei uskalla lähteä
kantelemaan. Vaarana on, etteivät
tuotteet pääse koskaan kauppojen
hyllyille.
Elintarviketeollisuusliiton toi
mitusjohtaja Heikki Juutinen
pitää päivittäistavarakaupan kil
pailutilannetta pohjimmiltaan
hyvänä. ”Lainvalmisteluun ei
mielestäni kuulu, että alamme ar
vostella toisten lausuntoja.”
S-ryhmän päivittäistavarakau
pan johtaja Jukka Ojapelto sanoi
viime viikon keskiviikkona, ettei
kauppa voisi lakimuutoksen jäl
keen enää suosia kotimaisia elin
Sivu 3
tarvikkeita.

