
4/2019

MAATALOUSTOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJENLIITTO MTJL RY



SEMINOLOGI-LEHTI
53. Vuosikerta

Julkaisija:
Maataloustoimihenkilöjärjestöjenlii  o 
MTJL RY
Selkämerenkuja 1A
PL 183
00181 HELSINKI
0400 746391 
pen   .ekola@prolii  o.fi  

Toimituskunta:
MTJL hallitus
Päätoimi  aja Piri  a Hakala

Lehden ulkoasu ja tai  o: 
Min  u Pie  käinen

Ilmestymispäivät 2020:
15.3., 21.6., 27.9. ja 13.12.

Leh   on lue  avissa osoi  eessa mtjl.
yhdistysavain.fi  
Lehteen tuleva aineisto osoi  eeseen 
seminologileh  @gmail.com

LIITON TOIMISTO 
Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Lii  o 
Selkämerenkuja 1A 
PL 183
00181 HELSINKI
pen   .ekola@prolii  o.fi 

Hakala Piri  a
Kirkkokankaan  e 3 C 11
37800 AKAA
pirtu.ha@hotmail.com

PANKKI: POP Pohjanmaa 
FI65 4740 3020 0052 38
Jäsenmaksu  li: 
FI14 4740 1020 0530 75

PUHEENJOHTAJA: 
Hakala Piri  a
Kirkkokankaan  e 3 C 11
37800 AKAA
0405679359 
pirtu.ha@hotmail.com

I-VARAPUHEENJOHTAJA: 
Kilponen Satu
Ruhalan  e 356
85730 TULPPO
040 558 6299 
satu.kilponen70@gmail.com                  

II-VARAPUHEENJOHTAJA: 
Tommila Tapio
Häkkilän  e 330 
43170 Häkkilä 
041 447 0888
tommila.tapio@gmail.com

HALLITUS:
Mäkitalo Ulla
040 531 1476 
ulla.makitalo@ko  net.com 

Heikkinen Anna-Maarit 
050 438 1250 
annamaarit.heikkinen@gmail.com

Pie  käinen Min  u 
044 574 2264 
min  u.pie  kainen@gmail.com

Sänkiniemi Asko 
050 029 4394 
asko.sankiniemi@surffi  .fi 

Villi-Kauppinen Marjukka 
050 306 3170 
marjukka.villi70@gmail.com

Faba osk. pääluo  amusmies: 
Tommila Tapio 
Häkkilän  e 330 
43170 Häkkilä 
041 4470888 
tommila.tapio@gmail.com

Työ  ömyyskassan yhteys  edot:
(1.1.2020 alkaen)

Työ  ömyyskassa Pro
Selkämerenkatu 1 A
PL 183
00181 Helsinki
puh. 09 1727 734 444
faksi 09 17 273 335
Ma-Pe 9-15
                                                                         
kassa@prolii  o.fi                                                                            
www.prokassa.fi 

2

MAATALOUSTOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJENLIITTO MTJL RY



3

Pääkirjoitus

Työehtosopimus          
       -neuvottelut

Nyt kun kirjoitan tätä ju  ua, ollaan 
 lanteessa, e  ä Suomen pääministeri 

on eilen vienyt maan presiden  lle 
maan hallituksen eropyynnön. Toimi-
tusministeriö jatkaa hallituksena ja 
aloitetaan uuden pääministerin etsi-
minen ja hallituksen muodostaminen. 
Eletään melko vauhdikkaita aikoja.

Työehtosopimusneuvo  elut ovat käyn-
nistyneet marraskuun aikana ja ollaan 
neuvo  elu  lanteessa. Sopimus pää  yy 
tämän vuoden lopulla 31.12 2019.

Neuvo  elun alussa esi    kumpikin 
osapuoli omat tavoi  eensa. Meidän 
tavoitelistamme oli selkeäs   pidempi 
ja monipuolisempi, siitä ilmenee kyllä 
halu kehi  ää koko keinosiemennysalan 
työehtoja ja sopimista. Työnantajan 
tavoitelista käsi  eli suurimmalta osal-
taan päivi  äiseen työaikaan lii  yviä 
uudistuksia.
Palkankorotuksen tasosta ja muista 
siihen lii  yvistä asioista ei vielä kes-
kustella, koska odotetaan vien  alojen 
päänavausta, valtakunnansovi  elija 
pyrkii sitä ratkomaan.

Yhdistyksien purkaminen

Maataloustoimihenkilöjärjestöjen 
Liiton MTJL kaikki jäsenyhdistykset on 
purkaneet toimintansa suunnitellus   
tämän vuoden aikana. Henkilöjäsenyys 
on nyt siten, e  ä ensin on MTJL si  en 
on Pro lii  o ja sen jälkeen tulee STTK. 
Muistan kun vuonna 1999 pure   in 
Neuvonta- ja Palvelualojen toimihenki-
lölii  o NPTL, silloin kaikki yhdistykset 
siirtyivät MTJL:n jäseniksi suoraan. 
Aikansa kutakin ja nyt opetellaan ole-
maan Pro liitossa ja osallistutaan tä-
män toimintaan.

Tiedotus

Prolii  o lähe  ää teille suoraan nimel-
lään pos  a ja  edo  eita. Ne on Pro:n 
 edotuksen toimi  amia, joko yleis  e-

do  eita, tai si  en minun allekirjoituk-
sella olevia.

MTJL rakentaa myös omaa sähköpos-
 kanavaa omalle jäsenistölleen. Tämä 

tulee useimmiten liiton puheenjohta-

jan nimissä, voi siinä olla hallituskin 
ja allekirjoi  anut. Osoiterekisteri on 
Pro:n jäsenrekisteri, joten sen olisi 
syytä tarkistaa, e  ä  edot on oikein. 
Esimerkiksi tes neuvo  elu  lanteesta 
ja mahdollisista toimenpiteistä  edo-
tetaan näiden sähköpos  rekisterin 
kau  a.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää 
joulua ja menestystä vuodelle 2020.

-Pentti
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Puheenjohtajalta

Hyvä kokousväki

 Liiton puheenjohtajan pitämä avauspuhe, 
23.11.2019 lii  okokouksessa Jyväskylässä.

Tervetuloa Jyväskylään MTJL ry:n liit-
tokokoukseen, jota tästä eteenpäin 
kutsumme MTJL valtakunnallisen 
yhdistyksen vuosikokoukseksi. Nyt 
on jo havai  avissa muutoksen tuulia, 
kun katson kokoussaliin. Toivo  avas   
sanonta, kun väki vähenee, niin pidot 
paranee, ei pidä tässä tapauksessa 
paikkaansa. Tässä muutoksessa tarvit-
semme kaikkien jäsenien panoksen. 
Näin alkutaipaleella notkahdus toi-
minnassa varmas   tapahtuukin, sillä 
uuden mallin ja ohjeistuksien sisäistä-
minen vie omanaikansa, mu  a tästä 
alkaa vauhdilla uusiaika, valtakunnalli-
sella yhdistyksellä MTJL ja siinä olem-
me jäseninä kaikki vahvas   mukana 
alue klubeinamme. Amma   lii  o Pron 
näkökulmasta kuulumme niihin pie-
nimpiin yhdistyksiin, mu  a se ei tule 
vaiku  amaan meihin, olemme äänek-
käitä ja näkyvissä. Maasta se pienikin 
ponnistaa.

Myös ponnistelut on aloite  u keski-
viikkona 20.11.19 Tes neuvo  eluiden 
osalta, ne varmas   etenevät omalla 
painollaan ja aikatauluillaan, neuvot-
teluista tulemme  edo  amaan jäseniä 
asioiden edetessä. Varmas   ole  e 

uu  svirroista huomanneet, e  ä val-
takunnallises   neuvo  elut näy  ävät 
takkuisilta ja vaikeilta isoissa piireissä. 
Sen vaikutus tulee näkymään varmas   
myös pienissä ympyröissä, koske  aen 
myös meitä. Isot liitot ajavat linjaukset 
auki ja niitä mekin seuraamme herkeä-
mä  ä. Tes asiat kuuluvat meille kaikille 
ja ovat tärkeitä, asiat myös vaa  vat 
meiltä yhteistä ponnistusta, sekä vah-
voja linjavetoja. 

Edellä mainitsemani asiat, MTJL val-
takunnallinen yhdistys, alue klubit ja 
Tes ovat loppuvuoden agendamme, 
sillä kaikilla näillä on yhteinen tekijä 
meidän toiminnassamme ja näiden 
asioiden tulee kehi  yä, sekä toimia 
jouhevas  . Töitä rii  ää siis joka saral-
la. Täällä vuosikokouksessa teemme 
jälleen päätöksiä edellisestä vuodesta 
pää  äen sen ja päätöksiä tulevalle 
vuodelle toteu  aaksemme ne. Keskus-
tellaan vilkkaas  , esitetään kysymyksiä, 
vastataan ja otetaan asioista selvää, 
ollaan uteliaita uudelle.

Näin toivotan teille mukavaa ja antoi-
saa vuosikokousta, tehdään tänäänkin 
hyviä päätöksiä.

Näillä sanoilla puheenjohtaja johda    
kokousväen käsiteltävien asioiden pa-
riin. Kaksipäiväisessä kokouksessa saa-
 in asiat pääte  yä ja pieniä muutoksen 

tuuliakin puhalsi. Kokouspäivät olivat 
keskusteluiltaan vilkkaat ja antoisat. 
Kiitos kokousväelle kokouspäivistä.

Marraskuun loppua mennään tätä kir-
joi  aessani ja vuosi 2019 vääjäämä  ä 
alkaa loppumaan. Neuvo  eluiden, 
päätösten ja kysymysten aika ei lopu 
koskaan ne jatkuvat, oli vuosi si  en 
aluillaan tai lopuillaan. Näin ollen  e-
dämme mistä ja miten jatkamme myös 
ensivuonna.

Toivotan Rauhallista ja leppoisaa Jou-
lunaikaa kaikille, vuosi 2020 saapuu 
ajallaan uusine haasteineen…

Sille nostamme maljan ja toivotamme 
hyvää Uu  a Vuo  a!

- Pj. Piri
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Puheenjohtajalta
 Fackförbundets ordförandets öppningstal, 
23.11.2019 i fackets möte i Jyväskylä.

Välkomna  ll Jyväskyläs MTJL ry:s fack-
möte, som framöver kallas för MTJL 
riksomfa  ande föreningens årsmöte. 
Ändringens vindar kan ses nu redan , 
då vi   ar oss runt i mötessalen.

Hoppas a   ordspråket inte stämmer 
som säger a   :”Då fes  olket minskar 
i blir festen bara bä  re”. I denna fö-
rendringens  d behöver vi alla med-
lemmars insats. Så här i början av vår 
verksamhet kan e   bor  all säkert vara 
e   faktum, då det tar  d a   ta in den 
nya modellen och de nya reglerna. 
Men nu börjar det med fart en nyt  d i 
den riksomfa  andet föreningens MTJL. 
I de  a vill vi alla vara med å påverka 
via våra lokala klubbar. Från yrkesfac-
kets Pros synvinkel hör vi  ll det minsta 
föreningarna, men det kommer inte a   
berå på oss, vi vill synas och höras väl 
tro  s det.

Tes Arbetsavtalförhandlingarna börja-
de onsdag den 20.11.2019. Förhand-
lingarna kommer a   framskrida i fl ere 
möten vid olika  dpunkter. Vi kommer 
a   informera våra medlemmar då 
ärendena framskrider och något ny   
har beslutats. 

Ärade möteskolegor

Ni har säkert lagt märke  ll a   för-
handlingarna har varit utmanande i 
de större kretsarna. De  a kommer 
också med säkerhet a   även påverka i 
de mindre kretsarna, och kommer a   
även beröra oss.

De större fackförbunden drar linjer och 
vi kommer a   noga följa upp dessa 
drag.Arbetsavtalets ärenden är vik  ga 
för oss alla, det kräver en gemensam 
insa  s och starka linjedraganden.

De  digare nämnda ärendena, MTJL 
riksomfa  ande förening, lokala klubbar 
och Arbetsavtalet är på vår agenda i 
slutet av året. I alla dessa fi nns gemen-
samma nämnaren i vår verksamhet 
och ärendena måste utvecklas och 
fungera smär  ri  . Det fi nns mycket a   
göra ännu i fl era sektorer. Här i årsmö-
tet gör vi beslut angående det gångna 
året och avslutar det gångna året och 
även gör beslut inför vårat nästa verk-
samma år, för a   kunna uppnå mål.  Vi 
skall diskutera friskt, ställa frågor, få 
svar på frågor, ta på reda saker å  ng 
och vi må vara nyfi kna inför det nya.

Med dessa ord önskar jag er en trevlig 
och givande årsmöte, i hopp om bra 
beslut även idag.

Med  dessa ord började vår ordförande 
mötesfolket in för de olika ärendena 
som behandlas i mötet. I de två dagar 
varande mötet fi ck vi gjort beslut och 
även små ändringensvindar fanns. 
Mötesdagarna var givande. Tack för 
möteskolégorna för de gemensamma 
mötesdagarna.

Vi lever nu i denna skrivandets stund 
November och året är 2019 som kom-
mer mot si   slut.Förhandlingarna, bes-
lutstaganden och frågor tar aldrig slut 
utan det fortsä  er, oberoende om det 
är årets slut eller i början av året. På så 
vis vet vi varifrån  och hur vi fortsä  er 
även nästa år.

Önskar er alla en Fridfull Jule  d. År 
2020 kommer innom sin  d med nya 
utmaningar. Till det skall vi ly  a e   
glas, skåla och önska Go   Ny   År!

- Ord. Piri.
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Pääluottamusmies

 Tes-neuvo  eluista moni varmas   odot-
taa tähän aikaan vuodesta  etoja, vain 
kun niitä ei vielä ole. Neuvo  elut on 
aloite  u, perinteisellä menestyksellä, 
eli molemmat osapuolet ovat esit-
täneet omat ehdotuksensa tulevaan 
kauteen, ja päitä on pyöritelty suun-
taan jos toiseenkin. Tätä kirjoi  aessa ei 
siis olla tultu ”hullua hurskaammaksi” 
asian  imoilta. Tästä tulikin si  en sa-
man tein mieleen, e  ä mikäli mm näis-
tä tes-asioista ja muistakin ay-asioista 
 etoa haluat reaali ajassa, ilmoita 

väli  ömäs   oma henkilökohtainen 
sähköpos   osoi  eesi liiton puheenjoh-
tajalle osoi  eeseen pirtu.ha@hotmail.
com, ja päivitä omat  etosi myös pro+ 
palvelussa osoi  eessa www.prolii  o.
fi . Tiedotuskanavana toimii sähköpos  , 
tämän lehden lisäksi. Ja korostan vielä 
sitä, e  ä henkilökohtainen sähköpos  , 
ei työnantajan osoite. 

Kävin läpi kuluvan vuoden aikana tähän 
lehteen tekemäni kirjoitukset, ja poi-
min sieltä pari suoraa sitaa   a tähän, 
mitä ovat edelleen eri  äin ajankohtai-
sia ja puhu  avia. 

” Tämän työpaikan ihmiset ovat aina 
olleet niin sanotus   fi rmaan päin kal-
lellaan. Venyneet, taipuneet, lähteneet 
töihin osapuilleen pää kainalossa. 
Tämä on ollut merkki mo  voituneista 
ja sitoutuneista työntekijöistä. Aika 
moni on myös pysynyt työssään, vuo-
sikymmeniä. Tämä muun muassa on 
ollut, ja on vielä ainakin toistaiseksi 
yksi Faban kulmakivistä. Pitkäaikainen, 
asiantunteva ja osaava henkilökunta. 

Tämä ala on siksi spesiaali ala, e  ä 
tähän ei koulu  auduta kursseilla eikä 
muissa työpaikoissa. Osaaminen tulee 
työvuosien myötä, samoin asiakkaiden 
luo  amus. On sääli, e  ä vuosia työs-
sään viihtyneet, ja sen hyvin ja asian-
tuntevas   hoitaneet lähtevät. Osa vaih-
taa suoraan toiseen työpaikkaan, toiset 
lähtevät opiskelemaan ihan muuta 
alaa. Viime vuosina näitä on ollut pal-
jon, ja vaiku  aa siltä e  ä monella on 
silmät auki ”ulkomaailmaan”. Meidän 
porukasta muut yritykset saavat hyvää 
henkilökuntaa. Sitoutuvaa, joustavaa 
ja oma-alo  eista väkeä. Mistä saadaan 
niitä meille? Seminologin työhön, sen 
kummemmin kuin jalostusasiantun  -
jankaan, ei synnytä hetkessä. Asioiden 

yhteensovi  aminen ja oman osaami-
sen kasva  aminen sille tasolle mitä 
nykyiset karjanomistajat vaa  vat, vie 
aikaa. Eikä kaikista halukkaistakaan 
näihin töihin ole. ”

Tuon teks  n kirjoi  amisen jälkeen lisää 
väkeä on ir  sanoutunut. Työnantajan 
mielestä tämä on nyky-trendi, mu  a 
väitän, ja vankas  , e  ä tämä trendi ei 
ole tämän fi rman etu. Karjanomistajat 
haluavat jatkuvuu  a heille tarjotun 
palvelun suhteen, ja tämä koskee myös 
henkilöitä. Henkilövaihdokset närästä-
vät useita  loja, varsinkin kun niitä sat-
tuu  ukkaan. Tässä pätee vähän sama 
asia kuin esim. pitkäaikaisen sairauden 
hoidossa. On eri  äin turhau  avaa ker-
ta toisensa jälkeen seli  ää samat asiat 
lääkärille, kun joka käynnillä vastassa 
on eri naama. Kaikkea kun ei kirjata 
paperille, tai  etokantaan. Jatkuvuus 
asiakassuhteissa on val   , valite  avas   
sitä ei ymmärretä. 

Toinen lainaus mikä ei ole yhtään vä-
hemmän ollut tape  lla. 

” Toki olisi jokaisen etu, jos rei   op  -
moin   saataisiin järkeväs   toimivaksi. 
Siinä tulisi säästöä sekä kilometreihin, 
e  ä ylitöihin. Varsinkin näin pimeim-
pään aikaan tuolla liukkailla ja huo-
noilla teillä väsyneenä ajelu ei ole sitä 
parasta mahdollista ajanvie  oa. Tuskin 
montakaan löytyy kenellä olisi vaikeuk-
sia keksiä tuolle ajalle jotain muuta 
tekemistä. ”

Säästöä haetaan joka osa-alueella, vii-
meisin kokeilu tässä on rei   op  moin-
nin ajonopeuden kiri  äminen pitkien 
talonvälien osalta. Viime viikkojen 
osalta voi kyllä todeta, e  ä varsin epä-
onnistunut kokeilu. Olisiko ehkä ollut 
viisaampaa tehdä tämä sulan maan 
aikana. Ja se, e  ä mitä tällä saadaan 
säästöä, kysymys sekin. Ajonopeu-
den muutokset pitkien välimatkojen 
osalta eivät vaikuta suoriteaikoihin, 
ainoastaan op  moin  in. No, jos sa  uu 
useampi pitkä talonväli, saa  aahan 
se säästää hermoja jollakin, kun päivä 
näy  ää var  n lyhyemmältä kun aikai-
semmin, paperilla. 

Säästöä tai ei, mu  a kelit on nyt siksi 
huonot, e  ä kellon kanssa ei kannata 
lähteä kilpaa ajamaan, se on selvä. 

Liikaa ei voi muistu  aa teitä kaikkia 
siitä, e  ä muistakaa täy  ää työaikail-
moituksenne huolella. Seli  ää sitä vaa-
 vat työajat, ja käy  äkää sitä täy  ötyö 

sarake  a mikäli työasioita tee  e vajai-
den päivien päälle. Se sarake on ainoa 
dokumen   , mistä voidaan todentaa 
se, e  ä töitä on op  moinnin lisäksi itse 
kullakin, ja e  ä niitä tehdään. Jossain 
vaiheessa tämä muu aika sarakkee-
seen kertynyt kokonaistun  määrä on 
tarpeen saada selville, ja silloin pelkkä 
sanominen e  ä tehty on, ei riitä. 

Tarkastakaa myös esimiesten läpikäy-
mät työtaulukot, ja niihin mahdollises   
tehdyt muutokset. Palkanmaksuun vai-
ku  avista muutoksista on aina oltava 
ensin yhteydessä työntekijään, ennen 
kuin niitä saa tehdä. 

Vuosi lähenee loppuaan kovaa vauh  a, 
ja uusi vuosi ja vuosikymmen käyn-
nistyy. Nyt on viimeiset hetket käsillä 
käy  ää myös loput varat e-passilta, 
jos siellä vielä saldoa sa  uu olemaan. 
Hakekaa sillä vaikka kuntosalikor   , 
uimalippuja tms, jotka kelpaavat mak-
suksi ensivuoden puolellakin. Tämä 
on viimeisiä työnantajan kustantamia 
etuja meille työntekijöille, joten pide-
tään huolta e  ä edes tämä säilyy, ja 
käytetään sitä. 

Oikein hyvää joulua kaikille yhdessä ja 
jokaiselle erikseen, sekä kohtuullisen 
töistä tulevaa vuo  a 2020.  

- Tapio Tommila
    plm. FABA Osk. 
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Keinosiemennysalan luo  amusmies-
päivät pide   in Tampereen Ilves hotel-
lissa 24-25.10 2019.

Päivien ohjelma koostui luo  amus-
miesten kuulemisella ja ajankohtaisten 
tapausten ratkomisella/kehi  ämisellä 
. Päivi  äisen työajan määri  ämisen 
perusteista keskustel  in hyvin laajas  . 
Seminologin työaika on sovi  u työ-
ehtosopimuksella sekä Faban omassa 
palkkausjärjestelmässä. Päivi  äinen 
työaika määräytyy jokaisena aamuna 
erikseen, riippuen tehtävien  lojen/ 
eläinten lukumäärästä. 

Ylityön tekeminen on ollut perinteises   
salli  ua ja jopa suotavaa. Pitkiä päiviä 
on tehty sen kummemmin kyselemä  ä 
ja ne on korva  u sovitun mukaises  .
Luo  amusmiespäivien aikana poh-
di   in hyvin syvällises  , vaihtoehtoja 
miten työpäivän pituus pysyisi siinä 
kahdeksassa tunnissa, joka on ns. nor-
maali työaika. 

”Lain mukaan ylityön tee  äminen 
vaa  i työnantajan vaa  musta ja työn-
tekijän suostumusta.” Tämä lain tulkin-
ta sopii huonos   näihin seminologin 
tehtäviin. 
Lakia kuitenkin joudutaan nouda  a-
maan, tästä em. lauseesta ei voi edes 
lii  otasolla valtakunnallisella työeh-
tosopimuksella sopia toisin. Tästä on 
yhteinen näkemys myös työnantajalii-
ton kanssa.

Päivi  äisen työajajan rajaamisen 
mahdollisuus siis lain mukaan on ole-
massa ja se toteutetaan ilmoi  amalla 
esimiehelleen etukäteen sellaisen ajan-
kohdan/päivän jolloin ei voisi tehdä yli 
kahdeksan tunnin työpäivää. Rei   op-
 moin  ohjelmaan tehtävillä rajoi  eilla 

pystytään työaika sijoi  amaan siten, 
e  ei ylityötä synny. 
Työnantajan pelko on suuri, mikäli 
rei   op  moin   ohjelma rajaa liiaksi 
ja aja  aa seminologin ”liian” aikaisin 
ko  in. Silloin täytyy työpäivän tunnit 

tehdä ”muuta työtä” jota jokaisella se-
minologilla kuitenkin on odo  amassa 
eli ei ole eh  nyt aikaisemmin tehdä.

Toisena päivän Pro:n julkisen sektorin 
johtava lakimies Ari Komulainen oli 
kertomassa uudesta työaikalaista, joka 
tulee voimaan 2020 alusta lukien. Sii-
nä on muutama kohta joka koske  aa 
myös meidän alaa.

Työnantajan edustajat Marja Eskelinen 
ja Kalle Koskinen sekä Paltasta Maarit 
Leppänen ja Vesa Nyyssölä olivat pai-
kalla ja käy   vät omat puheenvuoron-
sa.

- Pentti 
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Minulla on 4-vuo  as käy  ölinjainen 
Labradorinnoutaja Brufi nn Live and 
Learn eli Ruu  . Ruu  n kanssa kisataan 
noutajien metsästyskokeissa nome-b:s-
sä eli kylmän riistan kokeissa. Kokeissa 
käytetään riistana lokkia, varista, kania, 
fasaania, kyyhkyä, naakkaa, sorsaa, 
tavia ja muita vesilintuja. Kylmäriista 
tarkoi  aa ammu  ua, kertaalleen pa-
kaste  ua ja sulate  ua riistaa. Nome-b 
kokeissa arvioidaan koiran metsästys-
ominaisuuksia ja siitä saa kirjallisen 
”laatuarvostelun”. Arvostelun kohtee-
na on kolme eri asiaa. Ohjaustehtävä 
arvostelee koiran ja ohjaajan yhteis-
työtä. Ohjaaja  etää missä riista on ja 
ohjaamalla koiraa käskyillä tai pillillä 
saadaan koiran ohja  ua oikealle riistal-
le. Markkeeraustehtävässä koira näkee 
tai kuulee pudotuksen. Koiran pitää 
itsenäises   hakeutua oikealle alueelle 
ja metsästää sieltä riista talteen. Haku-
tehtävässä  etylle alueelle on koiran 
 etämä  ä viety riistoja ja koiran pitää 

etsiä alueelta riistat ja tuoda ne ohjaa-
jalle. Tämä tehtävä arvioi koiran itse-
näistä metsästys työskentelyä, halua 
metsästää sinnikkääs   ja riistan löytö 
kykyä.

Ruu  n kanssa treenataan vaihtelevissa 
maastoissa. Yleensä pelloilla, metsissä 
tai soilla. Perusto  elevaisuu  a voi 
harjoitella melkein missä vaan mu  a 
lajiharjoi  elua varten hakeudutaan 
mieluiten maastoon joka vastaa oikeaa 
metsästysmaastoa. Ohjaustehtävä ja 
siihen lii  yvät osa-alueet on meille 
haasteellisimmat joten niitä tulee 

harjoiteltua eniten. Ohjaustehtävässä 
koiran tulee edetä käden osoi  amaan 
suuntaan niin kauan kunnes se saa lu-
van metsästää  etyllä alueella. Koiran 
kuuluu tarvi  aessa käskystä pysähtyä 
ja juosta oikealle tai vasemmalle. Meil-
le tämä tehtävä tuo  aa haasteita siksi, 
koska Ruu   on kova tekemään itsenäis-
tä vapaata metsästystä, jolloin ohjei-
den kuunteleminen ja to  eleminen on 
sille toissijainen asia. Tämän lajin suola, 
ehkä piileekin siinä miten saada koira 
yhteistyöhön sinun kanssa kun se on 
jaloste  u metsästämään. 

Yleensä treeneissä käytetään erikoko-
isia dameja eli kangaspäällysteisiä pa-
tukoita jotka on täyte  y kumirouheella 
tai hiekkapuruseoksella. Ennen kokeita 
pyritään kumminkin tekemään muuta-
ma treeni riistoilla. Riistoja ei käytetä 
joka treenissä koska niitä on hankala 
saada ja ne ovat kalliita suhteessa sii-
hen, montako treeniä yksi raato kestää. 
Kuolleet raadot ovat olennainen osa 
tätä lajia. Meille on ko  in oste  u eril-
linen raatopakas  n, e  ei mansikoita 
tarvitse kaivella kuolleiden lokkien 
seasta. Myöskin saunan la   a on ennen 
kokeita tasaises   vuora  u sanomaleh-
dillä kun sula  elen seuraavan päivän 
treenejä varten riistaa. Välillä tulee 
pohdi  ua mitenhän poliisi suhtautuisi 
jos pysäytyksen yhteydessä kävisi ilmi, 
e  ä mulla on takapenkillä ikea kassissa 
eläinten raatoja. 

Näin syksyisin meitä kuitenkin kutsuu 
ihan oikeat metsästys hommat. Sorsan-

metsästys alkaa 20.8. klo 12 ja silloin 
istutaan passissa hipi hiljaa. Ruu   on-
kin omiaan ihan käytännön metsällä ja 
siellä sen itsenäisyys yleensä tuo  aa 
tulosta. Ensimmäisen kerran tämä tuli 
ilmi kun ol  in kun ol  in Ruu  n kanssa 
vierailevana koirakkona metsästäjille 
joilla ei ollut omia koiria. Passipaikan 
yli lensi neljän sorsan parvi. Kaksi niistä 
saa  in pudote  ua nä  s   lampeen, 
mu  a yksi o    vain hiukan osumaa ja 
liiho  eli koivikkoon ennen kuin laskeu-
tui. Kaveri lai  oi oman koiransa hake-
maan linnut vedestä ja me lähde   in 
Ruu  n kanssa koivikkoon. Ampuja sa-
noi, e  ä lintu oli pudonnut vasemmalle 
reunalla koivikkoa joten laitoin Ruu  n 
sinne etsimään. Kohta näin kun Ruu   
läh   määrä  etoises   juoksemaan 
oikealle koh   kuusikkoa. Hetken siinä 
emmin, e  ä kutsunko pois varsinkin 
kun ampuja oli ihan varma, e  ä va-
semmalle se lintu putosi. Pää  n antaa 
Ruu  lle vielä hetken aikaa ja kohtahan 
se sieltä juoksi sorsa suussa. Tässäkin 
pi   todeta, e  ä onneksi oli koira, koska 
sekin haavakko olisi ihmisten etsimänä 
jäänyt löytymä  ä. Tässäkin punni   in 
koiran ja ohjaajan välinen luo  o. Oli 
hieno hetki kun itse tajusin, e  ä olin 
lukenut koiraa ihan oikein ja antanut 
sen rauhassa käydä tekemässä omat 
hommansa.

- Maria Salmi 
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 Lomare i s s u  t o u k o k uu s s a 2019
Yksinhuoltajana jäi matkustelut vähiin, 
mu  a nyt kun lapset on maailmalla ja 
itsellä vielä tervey  ä jäljellä, niin nyt 
olen yri  änyt jossain käydä.

En lähde yksin, vaan etsin seurani 
tutuista ihmisistä. Nykyisin aika usein 
Kangasniemen Eläkelii  o on järjestänyt 
matkani, joihin osallistun.  Eläkeliiton 
jäsenhän voi olla, vaikka olisi vielä 
työelämässä mukana. Tapahtumia on 
paljon ja jäsenmaksukaan ei ole kuin 
15 e /vuosi. Ja näin samalla tutustuu 
niihin tulevaisuuden ihmisiin, koska 
sitä eläke  ä päinhän me kaikki kuiten-
kin olemme menossa. Tosin eläkeliiton 
matkoilla on pääosin iäkkäitä, mu  a 
henkises   todella nuoria ja reippaita 
ihmisiä mukana.

Viime toukokuussa, Kangasniemen 
yhdistys järjes   matkan Sloveniaan, 
Portoroziin (ruusujen kaupunki). 8 
päivän reissu ja maksoi paljon. Tonnin 
verran. Mu  a paikallisyhdistys kun oli 
matkan järjestäjänä, niin lähtö oli Kan-
gasniemeltä bussilla ja paluu bussilla 
Kangasniemelle. Todella helppoa.

Reissu oli mahtava. Meillä vastuullise-
na matkan järjestänä toimii Ykkösmat-
kat. Meillä oli opas, joka tuli matkaan 
mukaan Helsingistä. Todella upea ja 
ihana ihminen.

Oli mahdollisuus osallistua maksullisiin 
tai ilmaisiin lisäretkiin.

Matka alkoi. Bussilla Helsinkiin. Lento-
kentän sekasotkussa onneksi jokainen 
lopulta sai lähtöselvityksen tehtyä ja 
laukkunsa koneeseen mukaan. Minul-
le tämä oli kuin eka kerta, koska olin  
viimeksi ollut lentokoneessa joskus 16 
vuo  aana, vain 37vuo  a si  en. Matka 
koh   Lubljanaa alkoi.

Ja  etenkin ikkunapaikka.. Koneen 
noustessa hetken hieman pelo   , mut-
ta lentomatka kului nopeas  .

Lubljanassa ihailimme lumipei  eisiä 
vuoria. Lubljanassa oli myös maata-
lou  a ja hyvin hoide  uja peltoja. Mut-
ta taas matka jatkui. Seuraava noin 3 
tun  a istu   in bussissa. Ja päämääränä 
oli Hotel Riviera.

Tämän Hotel Riviera oli rannalla, 
hiekkarantojen tuntumassa. Alue oli 
hotellialue  a. Paikalliset asuivat  vähän 
reunemmassa.

Ja hotelli toivo    meidät tervetulleiksi 
tervetulojuomilla.

Meillä oli joka päivä jokin matka. Kä-
vimme Piranissa,Kroa  assa, Italiassa 
Trienstessä, Koprissa, Izolassa shop-
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pailemassa, ja viimeisinä päivinä oli 
parhaat retket jäljellä: päivän retki 
Venetsiaan ja päivän retki Postojnan 
 ppukivi luoliin.

Venetsian upea paikka. Harmina vaan 
se, e  ä ihmiset tuhoavat kohta sen. 
Kun siellä kävimme, niin siellä oli ihmi-
siä tosi paljon, vaikka kaikki sanoi, e  ä 
täällä on nyt hiljaista.

Siellä on upea aurinkokello, jonka 
tekijää oli pyyde  y tekemään todella 
kaunis kello. Ja kun työ oli valmis, oli 
tekijän silmät puhkaistu, e  ei hän enää 
tekisi muualle yhtä hienoa kelloa.

Postonian luolat oli myös upea paikka. 
Luolissa asuu pieni mato Olmi, sokea 
eläin, josta onneksi sain myös hyvän 
kuvan. 

Ja si  en bonuksena matkan lopuksi…. 
Sale (Sauli Niinistö) matkus   samalla 
koneella Suomeen kuin mitä mekin. 
Tosin kun kuvaaja oli omissa maail-
moissa, niin eipä saanut napa  ua Sa-
lesta kuvaa.

Niin… Faceen päivi  n seuraavanlaisen 
vies  n matkan pääty  yä:

Loma ohi…. Mitä jäi mieleen… Suu-
ri upea seikkailu, josta ei vauh  a ja 
vaarallisia  lanteita puu  unut, vaikka 
matka olikin vain eläkeläisten reissu. 
Hyvä porukka, jossa ote   in kaikki 
huomioon. Ykkösmatkojen huippuo-
pas, Orvokki, joka sadepäivinä järjes   
muutaman ylimääräisen pikku retken.
Kaikkialla ei ehdi  y käymään, oli niin 
paljon nähtävää. Kuten esim maanjäris-
tyksessä raunioitunut kylä, jonka va-

kioasukkaat eivät muu  aneet takaisin, 
mu  a josta tuli taiteilijoiden kylä.

Sairauskohtaus, vieras maa, vieras kieli. 
Miten saat ambulanssin ja miten sel-
viät huonolla englanninkielellä.. On-
neksi tästäkin selvi   in ja tuli mieleen, 
e  ä koulutukseen mars :) Mutkaisella 
kapealla vuoristo  ellä, oli lähellä et-
tei henkilöauto yhtynyt linja-autoon. 
Nämä muistutuksena siitä, e  ä matkal-
la kanna  aa olla yksi englannin kielen-
taitoinen, kansainvälinen kelakor    ja 
matkavakuutus.

Hyvässä porukassa ei raha ole ongel-
ma, sitä aina jollakin on. Kun on luot-
tamus toiseen ihmiseen, niin tuetaan 
toisiamme suuntaan ja toiseen. 

Slovenia upea maa, ystävälliset ihmi-
set. Aurinkoa ja paljon erilaista kasvil-
lisuu  a. Ja maasto muu  uu erilaiseksi 
vain pienen ajomatkan aikana.

Kyllä, lähden seuraavallekkin eläkelii-
ton matkalle mukaan. :)

Liitän tähän muutaman kuvan matkois-
ta.

Ihan vain vinkkinä sinulle, joka haluat 
matkustaa ja sinulla ei ole matkaseu-
raa. Seuraileppas alueesi yhdistysten 
toimintaa, josko siellä sinunkin alueella 
olisi joku yhdistys, jonka mukaan voisit 
helpolle matkalle lähteä. Ainakaan 
meidän eläkeliiton reissuissa, ei ketään 
jätetä yksin.

- Leila Mieskolainen
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~ Jaana 50 v .~
Ei elämä ole pelkkää rehkimistä ja röhkimistä, vaan se 
on myös märeh  mistä ja juhlimista!

Näillä sanoilla alkoi elokuussa saapunut sähköpos  , 
jossa saimme kutsun Jaana Mehtälän 50-vuo  sjuh-
laan lokakuun 5 päivänä.

Oi  s peruste   in WhatsApp-ryhmä ja vies  t alkoivat 
sinkoilla, kun suunnitel  in lahjaju  uja ja majoitusta. 

Vihdoin koi    lokakuun 5 päivä. Osa porukasta saapui 
vuokramökille jo iltapäivällä valmistautuen juhlaan 
saunomalla. Saavu  uamme juhlapaikalle lauloimme 
päivänsankarille ja saimme hänet silminnähden lii-
ku  umaan. Juhlissa oli meidän työkavereiden lisäksi 
Jaanan sukulaisia ja läheisiä. Jaana oli hommannut 
makoisat tarjoilut ja tarjo  avaa oli rii  äväs  . Juomaa 
oli myös rii  ämiin, Jaana oli käynyt ystävänsä kanssa 
Tallinnan reissulla täydentämässä varastoja. Matkalla 
oli ollut pientä jännitystäkin mukana, mu  a lopulta 
kaikki meni hyvin. 

Kahden miehen duo lauloi Jaanan lempilauluja mm. 
Lauri Tähkän kappaleita. Sen jälkeen pääsivät vieraat 
laulamaan karaokea. Viihdyimme juhlassa pitkään 
ja poistuimme osa ko  insa, osa mökille ja osa jatkoi 
iltaa vielä Kalajoen yöelämään.

Paljon kiitoksia Jaanalle mukavasta juhlasta!

- Ulla Mäkitalo
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Yhetenä komiana Heinäkuun päivänä meillä oli ilo mennä Raippaluotohon vie  ä-
mähän kesäästä ehtoopäivää. Ensin saimma syödä mai  avat hampurilaisannokset 
tai tuoreet ahvenet, Ravintola Arkenissa. Lisäksi oli mahdolllisuus käydä saunassa ja 
uimassa. Joku rohkia oli joka tarkeni mennä uimaan. Saimme ihaistella Raippaluo-
don kauniita maisemia ja vaihtaa kuulumisia.

Tämän jälkeen siirry   in Aava Kertun ko   lalle.

Aava Kertun ko   la on eläinpuisto Södra Vallgrundissa. Saimme tutustua mm villa-
sikaan, erilaisiin kanoihin, hevosiin, lehmiin, lampaisiin, vuohiin, kaneihin, ankkoihin 
ja viiriäisiin. Päivänpää  eeksi saimme vielä nau   a tuoreista korvapuusteista ja kaf-
fi sta/teestä.

Kiitos Annalle kun o  t meidät vastaan ja kes     meitä mai  avilla ruoka-annoksilla ja 
vaiku  avalla miljööllä.

-Reeta Viitala 

Suosittele Ammattiliitto Pron 
jäsenyyttä, saat 40 € lahjakortteja

Suosi  ele Pron jäsenyy  ä työkaverillesi tai ystävällesi. Aina, kun Prohon lii  yy suosi-
tuksesi perusteella uusi jäsen, saat 40 euron S-ryhmän tai K-ryhmän lahjakor  n. 

Kaverisi voi lii  yä Pron jäseneksi, jos hän työskentelee amma   laisena, asiantun  jana 
tai esimiehenä missä tahansa Suomessa toimivassa yrityksessä tai yhteisössä. Voit 
suositusten perusteella saada itsellesi raja  oman määrän lahjakor  eja!

lisä  etoa ja tarkemmat ohjeet www.prolii  o.fi /pron-jasenyys/suosi  ele-jasenyy  a
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60v. Eikä suo  a, Pro Semino ry:tä Pik-
kujouluissa juhlistaen…

Kokoontumisajot tapahtuivat 
30.12.2019 Tampereelle ja kohteena 
Lapland Hotelli, jossa jokainen majoit-
tui viri  äytyen pikkujoulun alkuun. 
Jokaiselle kävi kutsu huoneeseen 333 
klo. 15.30, siellä nos  mme maljan 
yhdistyksemme 60 vuo  selle taipaleel-
le, sekä Pro Semino klubin tulevalle. 
Maljoja noste   in lisää, kera suklaisen 
palan ja nämä, illan pikkujouluja vauh-
di  aen. 

Perinteises   pikkujouluissa on pii-
pahtanut ton  u tuoden Korvatuntu-
rilta tervehdyksen ja tänä vuonnakin 
olimme olleet kil  ejä. Ton  u oli 
piipahtanut ja jä  änyt juhlijoille 60v. 
pikkujoulupake  t, niitä rapistelimme 
innostunees   auki, sillä saimme vinkin, 
e  ä pussissa on illalle jotakin tarpeel-
lista…

Tästä innostuneena aloimme val-
mistautumaan iltaan, sillä kyy  mme 
kohteeseen Tampere Areena oli saa-
pumassa. Tampere Areenalla meille oli 

paikat kate  una ja pääsimme jälleen 
nostamaan maljat meille sekä illallem-
me. Buff et pöydästä löysimme erilaisia 
salaa  eja sienistä, rosollista, pääry-
nöistä tehtynä. Kalaa siikana ja konsak-
kisillinä kera tzatzikin… lämmintä sekä 
suolaista porsaankylkeä, kalkkunaa 
kas  kkeilla, bataa   laa  kkoa, kasvis-
gra  inia yr   perunoilla…eikä parane 
unohtaa jälkiruokaa karpalovaahtoa 
keksicrumseilla. Jos näillä ei saanut 
vatsaansa täyteen niin johan oli ihme… 
hyvää ja rii  äväs  .

Musiikillinen iltamme oli alkamassa 
Suomi Starat Show merkeissä ja ja-
lallakin laite   in koreas  . Illan aikana 
näimme ko  maisia ar  steja Pelle 
Miljoona, Paula Koivuniemi, Dingo, 
Eppu Normaali, Katri Helena ja monia 
monia muita… Shown meille tarjosi 
Tampereen Musiikkitea  erin opiskeli-
jat ja musiikillista vauh  a ei puu  unut 
illasta.

Yöntunteina siirryimme paikasta toi-
seen… Telakka, Torni, Lapland Hotelli… 
ehkä maistelimmekin jotakin matkan 
varrella…

Pro-Semino pikkujoulut
Jokainen hiipi yön/aamun tunteina 
huoneisiinsa, illan uuvu  amina nau   -
maan ihanista unista niin loistokkaissa 
ja tunnelmallisissa huoneissa. Siellä 
olisi viihtynyt pidempäänkin…

Aamulla nau  mme loistokkaasta ja 
runsaasta aamiaisesta, mikä nau  nto 
maistella kiiree  ömäs   aamiaista, 
jutustellen illan tapahtumista ja tun-
nelmista.

Kaikki loppuu aikanaan ja pikkuhiljaa 
jokainen suunni  eli omalla aikataulul-
la,  matkaa ko  a kohden.

Kiitos kaikille mukana olleille juhlistaes-
samme Pro Semino ry:n 60v. taivalta 
ja Pro Semino klubin tulevaa, kaikkein 
hauskin on vie  ää yhteistä aikaa pik-
kujoulujen merkeissä, ne on ne juhlat 
mistä puhutaan aina pitkään. 

Kiitos kaikille!

- Piri
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MAATALOUSTOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJENLIITTO MTJL RY KLUBIT

ETELÄ-POHJANMAA

Timo Luoma-Nirva
Norin  e 220
64760 PELTOLA  
p.045 236 7233     
 moln@live.fi 

ISK- KLUBI

Marjukka Villi-Kauppinen
Karankamäen  e 1664  
74200 VIEREMÄ  
p.050 3063170 
marjukka.villi70@gmail.com

Katja Tommila
Häkkiläntie 330           
43170 HÄKKILÄ  
p.040 4128733 
tommila.katja@gmail.com

Johanna Koponen
Karjalankatu 42 as.8  
74120 IISALMI  
p.0445085160 
jonnak73@gmail.com

PRO SEMINO KLUBI

Sirkka-Liisa Koivula 
p.0503635831 
lissu.koivula@gmail.com

Piri  a Hakala 
p.0405679359 
pirtu.ha@hotmail.com

KePo-KLUBI

Ulla Mäkitalo
Hillu  e 6 
85100 KALAJOKI   
p.040 5311476 
ulla.makitalo@ko  net.com

Jaana Mehtälä 
jaana.mehtala@hotmail.com

Anna-Maarit Heikkinen
Junganjärven  e 6 
44880 MUURASJÄRVI 
p.050-4381250 
annamaarit.heikkinen@gmail.com

POLAR- KLUBI

Salli Sarajärvi
Vuotungin  e 280  
93999 Kuusamo 
p.0405695215 
salli.sarajarvi@gmail.com

Tiina Lehto
 inalehto@outlook.com

ps.seminologitry@gmail.com

LUOTTAMUSMIEHET:

Itä-Suomi
Marjukka Villi-Kauppinen
Karankamäen  e 1644
74200 Vieremä 
p.0503063170 
marjukka.villi70@gmail.com

Tapio Tommila
Häkkilän  e 330 
43170 HÄKKILÄ 
p.0414470888 
tommila.tapio@gmail.com

Keski-Pohjanmaa
Anna-Maarit Heikkinen
Junganjärven  e 6
44880 Muurasjärvi 
p.0504381250 
annamaarit.heikkinen@gmail.com

Etelä-Pohjanmaa
Timo Rintamäki
Länsikylän  e 973
62100 Lapua 
p.0500178251 
trintamaki@gmail.com

Etelä-Suomi
Asko Sänkiniemi
Pajusen  e 1
51720 Rahula 
p.0500294394 
asko.sankiniemi@surffi  .fi 

Piri  a Hakala
Kirkkokankaan  e 3c11 
37800 Akaa 
p.0405679359 
pirtu.ha@hotmail.com

Pohjois-Suomi
Satu Kilponen
Ruhalan  e 356
85730 Tulppo 
p.0405586299 
satu.kilponen70@gmail.com

Asemat
Tuula Gargano
Airolan  e 60
16600 Järvelä 
p.0440130262 
tupugar@gmail.com

Ilmajoki 
Minna Kumpu-Huhtala
Riskun  e 17
61120 Louko

Finnpig 
Eveliina Aromäki
Hiulun  e 6
38210 Sastamala 
p.0407342569 
evelina.aromaki@hotmail.com


