
Seminologi
3/2020

Maataloustoimihenkilöjärjestöjenliitto ry MTJL



2

SEMINOLOGI-LEHTI
54. Vuosikerta

Julkaisija:
Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto
MTJL ry
Työpajankatu 13 A
PL 183
00580 HELSINKI
p. 040 074 6391
pentti.ekola@proliitto.fi

Toimituskunta:
MTJL hallitus
Päätoimittaja Piritta Hakala

Lehden ulkoasu ja taitto:
Natasha Hjelm, OivaMainos

Ilmestymispäivät 2020:
13.3., 19.6., 25.9. ja 11.12.
Seuraava lehti ilmestyy  
sähköisenä 11.12.  
Lehti on luettavissa osoitteessa 
mtjl.yhdistysavain.fi
Lehteen tuleva aineisto 27.11.
mennessä osoitteeseen
seminologilehti@gmail.com

LIITON TOIMISTO
Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto
Työpajankatu 13 A
PL 183
00580 HELSINKI
Sopimusalavastaava 
Pentti Ekola
p. 0400 746 391
pentti.ekola@proliitto.fi

Hakala Piritta
Kirkkokankaantie 3 C 11
37800 AKAA
pirtu.ha@hotmail.com

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

Puheenjohtaja:
Hakala Piritta
Kirkkokankaantie 3 C 11
37800 AKAA
p. 040 567 9359
pirtu.ha@hotmail.com

1. Varapuheenjohtaja:
Kilponen Satu
Ruhalantie 356
85730 TULPPO
p. 040 558 6299
satu.kilponen70@gmail.com

2. Varapuheenjohtaja:
Tommila Tapio
Häkkiläntie 330
43170 Häkkilä
p. 041 447 0888
tommila.tapio@gmail.com

Hallitus:
Mäkitalo Ulla
p. 040 531 1476
ulla.makitalo@kotinet.com

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

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

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

Faba osk. pääluottamusmies:
Tommila Tapio
Häkkiläntie 330
43170 Häkkilä
p. 041 447 0888
tommila.tapio@gmail.com

TYÖTTÖMYYSKASSAN  
YHTEYSTIEDOT:

Työttömyyskassa Pro
Työpajankatu 13 A
PL 183
00580 HELSINKI
p. 09 172 773 4444
faksi 09 1727 3335
ma–pe  9–15

kassa@proliitto.fi
www.prokassa.fi

Seminologi
3/2020

MAATALOUSTOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN LIITTO MTJL RY



3

Pääkirjoitus
Päätoimittaja Piri

Äänestys
• Äänestys on yhteisön päätöksenteon väline ja menetelmä. 
• Äänestäminen on myös tapa vaikuttaa yhteisiin asioihin.
• Äänestettävänä on eri vaihtoehtoja ja eniten ääniä saanut 

vaihtoehto on voittava vaihtoehto. 
• Äänestyksessä voidaan päättää mistä tahansa asiasta. 

Äänestyksiä henkilöiden valitsemiseksi johonkin toimeen 
kutsutaan VAALEIKSI.

Nukkuva äänestäjä
• Nukkuvaksi äänestäjäksi kutsutaan äänioikeutettua henki-

löä, joka ei käytä äänestysoikeuttaan hyväksi.
• Ei käy äänestämässä.
• Voiko äänestämättömyyteen olla syy?

Äänestäjä ei arvosta tai halua tai muulla tavalla ei ole kiinnos-
tunut äänestämisestä
Äänestäjä haluaa boikotoida äänestystä
Ihmisillä on monia erilaisia identiteettejä, mikä vaikeuttaa va-
lintojen tekemistä
Miksi tekisin sen

Vaalit
• Vaalissa valitaan ehdokkaiden joukosta yksi tai useampia 

henkilöitä toimimaan vallankäyttäjinä merkittävissä luotta-
mustehtävissä.

• Vaaleja käytetään yleisesti myös järjestöissä, yhdistyk-
sissä ja yrityselämässä valittaessa henkilöitä merkittäviin 
tehtäviin.

Sähköinen äänestys
• Sähköinen äänestys tarkoittaa äänestämistä tietotekniikan 

avulla tietokoneella, jolle äänestäjä syöttää äänensä.

Näin se toimii ja näin sen pitäisi mennä.
Onko meistä tullut välinpitämättömiä? 
Emmekö halua omia asioita esille, korkeammalle taholle?
Onko oletuksena, että kaikki järjestyy? 

Mikään ei ole itsestään selvyys, kaiken eteen pitää tehdä töitä 
ja vielä enemmän omien asioiden eteenpäin viemiseksi. 
Olisiko neljä vuotta hyvä harjoitteluaika tämän oppimiseen?
Mahdollisesti…



Onko näköpiirissä muuta kuin tautista aikaa?

Kesä alkaa olla takanapäin ja sen alussa todettiin, että kaik-
ki mahdollinen on ajettu minimiin tapahtumien, kokous-
ten ja näkemisten osalta. 

Mtjl:n hallituksen kokoukset on pidetty Teamsia apuna 
käyttäen ja näin asiat on saatu hoidettuakin, mutta onko se 
antavaa pidemmän päälle? Sillä näkeminen herättää aina 
vilkkaampaa keskustelua.

Ohjeistukset tapahtumien pitämisestä ovat olleet tiukat 
ja vaikka löysyyttäkin olisi sallittu, on ammattikuntamme 
kuitenkin niin haavoittuvainen, ajatellen se kenttänäkökul-
masta. Esimerkkinä voidaan ajatella yksi kesäpäivä, johon-
ka osallistuu laajemmalta alueelta noin 15 hlö. Tapahtuma 
aikaan kaikki on hyvin, mutta viikon päästä yksi paikalla ol-
leista sairastuu ja siitä johtuen 14 muuta joutuvat jäämään 
karanteeniin kahdeksi viikoksi. Tämä 15 hlö kenttävajaus 
onnuttaa työkenttää suuresti ja jo siihen mennessä olleet 
kontaktit ovat olleet laajat.

Kaikki ymmärrämme varmasti, miksi ohjeistukset ovat an-
nettu.

Tapahtumista sen verran, että MTJL:n vuosikokoushan on 
ollut suunniteltuna marraskuulle 13-15.11.20 kera virkis-
tyspäivien ja siellä tehdään myös valinnat seuraavalle hal-
lituskaudelle. Marraskuullehan on aikaa, mutta jälleen aika 

kuluu nopeasti ja emme tiedä tilanteesta sen enempää 
nyt, ehkä paremmin myöhemmin. Hallitus suunnittelee 
miten tullaan toimimaan ja infoa löytyy aikanaan kotisivuil-
tamme, sekä sähköpostin muodossa.

Mietintään jokainen klubi voisi laittaa suunnitelman alu-
eellisesta päivästä tai kahdesta tuohon marraskuun 13-
15.11.20 vuosikokous viikonlopulle. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että klubit olisivat etänä vuosikokouksessa ja fyysinen liik-
kuminen olisi minimoitu vain omille alueille, eikä laajalti 
halki Suomen. Tämä näin aluksi hautomoon, sillä suun-
nitelmia voidaan aina tehdä ja mahdollinen toteutus on 
nopeaa.

Pidetään aktiivisesti yllä klubi suunnitelmia ja hyödynne-
tään Ammattiliitto Pron nettikoulutuksia, jotka painottuvat 
hyvin ilta-aikaan ja ovat lyhyt kestoisia. Klubit voivat hyö-
dyntää näitä myös porukalla ja tehdä yhteiskoulutus illan, 
kera makkaranpaiston.

Pidetään auringonkukka paistetta näin syksyaikaan ja py-
ritään pysymään terveinä, puhelimilla pirauttamalla kuu-
lemme toisistamme vaikka näkemiset ovat vähissä…

Heti kun tilanteet paranevat, laitetaan ruletti pyörimään…

Syksy terveisin  
pj. Piri

Puheenjohtajan kirjoitus

Kesä keikkuen menevi…
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Har vi något annat i sikte än en tid med sjukdomar?

Sommaren börjar nu vara bakom oss och i början av 
den så konstaterade vi att alla möjliga gemensamma 
möten och andra sammankomster har körts ner till det 
minimala.

Mtjl:s styrelsemöte har hållits via Teams programmet, å 
på så vis har vi fått ärendena skötta. En annan sak är om 
detta är så givande i långa loppet? Då vi ses på plats å 
ort så blir diskussionerna flere.

Intruktionerna har varit strama och fastän någon sorts lin-
dring skulle möjligtvis ha kunnat finnas så är våran yrkes-
grupp mycket sårbar. Eftersom att vi skall arbeta ute på 
fältet. Tex. en en friluftdag  var det deltar 15st personer 
från en större geografiskt område är en stor risk för att 
smittan skall sprida sej. Fast alla skulle vara ”friska” vid 
träffen så om en skulle insjukna så skulle vi ha utsatt 14st 
till. Vilket skulle ha inneburit 2veckors karatän. Vilket sät-
ter utförandet av arbetet i obalans. Plus andra ytterligare 
nedsmittade.

Ni förstår säkert alla varför instrukstoner har getts.

Mtjl.s årsmöte har plannerats in till november 13-
15.11.20 med friluftdag inkluderat, där görs också val 
av den nya styrelseperioden. Det är lite tid tills Novem-
ber, men tiden går fort och vi vet inget nu utav  den 

kommande situationen, kanske vi vet något lite senare. 
Styrelsen planerar hur vi skall gå till väga och information 
kommer att komma innom sin tid till våran hemsida och 
till e-mailen.

Varje Club kan fundera ut en plan av de områdsvisa da-
gen eller dagar till November årsmötet 13-15.11.20. Det 
vill säga att clubbarna skulle delta på distans i årsmötet 
och den fysiska resandet skulle såhär minimeras bara till 
de lokala områdena. Och att resa över hela landet skulle 
så undvikas. Sätt nu detta i era tankesmidjor. Vi kan alltid 
planera och det kan sättas till verket ganska fort. 
Vi skall vara aktiva i clubbarna och planera och på så vis 
utnyttja till fullo Yrkesfacket Pros nätskolningar, de för-
verkligas bra på kvällstiden och är korta. Klubbarna kan 
också utnyttja detta genom att mötas områdesvis. Ta en 
gemensam skolningstidpunkt och grilla tillsammans lite 
korv.

Upprätthåll solskenet som en Solros så här då hösten 
nalkas. Håll er friska. Ring upp varandra , hör av er till 
varandra fast vi inte kan träffas.

Med det samma då situationen blir bättre, sätter vi igång 
ruliansen.

Höstliga hälsningar  
ordf. Piri.

Ordförandets Brev 

Sommaren som har lidit…
Översättare: Hjerpe Anna-Greta
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MTJL arkisto muuttaa kolmannen kerran
MTJL:n yhdistykset tekivät arkistojen-
sa putsaukset 2019 lopulla ja laittoi-
vat talteen, mitä näkivät tarpeen säi-
lyttää.

Tämän jälkeen suunniteltiin reitti mi-
ten, milloin ja mihin nämä laatikot 
tullaan siirtämään. Jokaisella yhdis-
tyksellä oli mahdollisuus kolmeen 
laatikkoon, joka oli nimikoitu ja pa-
kattu yhdistyksen tärkeillä muistoilla/
aarteilla.

Kuriirikuljetus-> MTJL:n sihteeri Pentti 
otti tehtäväkseen ajaa Suomea ristiin 
ja rastiin, nauttien mahtavista maise-
mista, kahveista ja saunavuorojakin 
ollen tarjolla. Mittariin kertyi keskivii-
kon aikana rapiat 1123 km  ja pääte-

pysäkkinä sinä iltana oli Ala-Härmä.

MTJL:n arkistot ovat nähneet kolme 
eri arkistopistettä, Kouvolassa Pentti 
Knuutisella arkisto oli vuodesta 1996 
alkaen, Kouvolasta arkisto siirtyi kohti 
Härmää Härmäntie 21:n poliisiase-
malle 2004, josta matka jatkui 2007 
Ala-Härmän Tilitoimiston kellariker-
rokseen, tässä muutossa oli apurina 
Jussi Marttala. Kolmas muutto tapah-
tui 2020 Akaan Toijalaan, jossa MT-
JL:n arkistot sijaitsevat nyt vanhassa 
harjatehtaassa, aika näyttää kuinka 
kauan tämä piste meillä on?

Kuriirikuljetus-> Ala-Härmässä tors-
taina pakattiin muuttolaatikoihin MTJL 
liiton arkistoa, näistä hävitettiin jo 

vanhentuneet arkistot ja säilytettä-
vät siirtyivät pakettiauton uumeniin, 
kuljetusta varten kohti Akaata. Myös 
yhdistysten omat aarteet olivat kyy-
dissä.

Akaaseen kuljetus saapui perjantai-
na 10.30 ja vastassa odotteli MTJL:n 
puheenjohtaja Piri. Tästä alkoi Pirin 
ja Pentin rappusreenit, sillä arkisto 
sijaitsi toisessa kerroksessa ja laati-
kot piti tätä reittiä pitkin kuljettaa. 
Hikeä ja pohkeiden kiristystä, kaikki 
saatiin autosta pois ja tämän jälkeen 
purettiin aikajanallisesti löydettävään 
järjestykseen. Kaikki mahtui hyvin ja 
hyllytilaakin jäi vielä tuleville vuosille.

Mukana olleina Piri ja Pentti
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Kesän aikana oli yleisesti ottaen pit-
kästä aikaa lyhyttä ja sillä mittarilla mi-
tattuna leppoisaakin työpäivää. Tämä 
on ihan mukavaa vaihtelua, ja voisi 
jopa sanoa että kohtuullistakin, ot-
taen huomioon sen että aika tiukkaan 
niitä ylitöitäkin tehdään. 

Tähän asiaan kuitenkin haluan tart-
tua, ja muistuttaa kaikkia siitä, että 
meillä seminologeilla on kahdeksan 
tunnin työpäivä, ja siitä meille mak-
setaan. Näin ollen, työnantaja haluaa 
ja sillä on myös oikeus vaatia, että se 
kahdeksan tuntia myös tehdään. On 
paitsi omiin, myös toisten muroihin 
kusemista, jos jatkuvalla syötöllä päi-
vät jäävät vajaiksi. On ihan totta, ja 
myös meistä riippumatonta että näin 
aika ajoin käy. Sille ei vaan voi mitään. 
Mutta se ei ole totta, että on väkeä, 
jolla ei koskaan ole mitään muuta 
työtä kuin se mitä tehdään aamulla 
kotoa lähtemisen ja sinne paluun vä-
lillä. Päivittäiseen toimistoaikaan ei 
hyvällä tahdollakaan mahdu kaikki, 
ja aika usein tästä naristaankin, tosin 
aiheesta. Mutta miksi ihmeessä näitä 
hommia, mitkä ei tuon ajan sisälle 
mahdu, tehdään sitten talkoilla? Meil-
lä on työtaulukossa kohta muu työ ja 

täyttötyö. Näitä pitää käyttää. Jos 
päivä on vajaa, ja sille päivälle näitä 
rästihommia merkitään, ne merkitään 
silloin täyttötyönä. Se ei lisää ko päi-
vän kokonaistuntimäärää, mutta jää 
tilastoon että se aika on työtehtäviin 
käytetty. Näinä päivinä on oiva mah-
dollisuus lukea tulleita tiedotteita ja 
intran tekstejä, kulkea sillalla, pestä 
ja siivota autoa, järjestää säiliötä ja 
poistaa sulatettavia annoksia. Välinei-
den perusteellinen huoltokin on jos-
kus paikallaan. 

Nämä työt kuuluu meille jokaisel-
le, myös vaikka niitä vajaita päiviä 
ei tulisikaan. Silloin, jos näin on, ne 
merkitään muuhun työhön. Muu työ 
kohtaan merkitään kaikki se, mikä ei 
suoritteista kerry, tai sille ei ole erik-
seen kohtaa työaikailmoituksessa. 
Tähän kohtaan merkityt tunnit pitää 
hyväksyä, jos kyseistä hommaa ei ole 
voitu muuna päivänä tehdä. (tai jos 
jatkuvasti päivät ovat jo suoritteista 
täysiä, sitten näille pitää ottaa op-
timointiin aikaa). Riippumatta siitä, 
onko päivä ylitöinen vai vajaa. Tästä 
nyt esimerkkinä vaikka renkaan vaihto, 
jos se tänään puhkeaa kesken päivän, 
aika harva voi sen vaihdon huomisel-

le jättää. Mutta taas toisinpäin, jos ko-
tiinpaluu on listan mukaan jo viiden 
pintaan ja muutama lisälehmä vielä 
tulee päivän mittaan, silloin ei aleta 
enää autoa pesemään. Tässä varmasti 
riittää ihan maalaisjärki ajattelu, mutta 
muistakaa laittaa asiasta selvitys huo-
mautusriville. Muuten ne sieltä pyyhi-
tään armotta pois. 

Mutta vielä niihin vajaisiin päiviin. 
Pitkin aikaa on työnantajapuolella 
ihmetelty, miten jotkut pystyvät hoi-
tamaan työnsä tilaamatta kuukausiin 
tarvikkeita ja sonneja. Tai että jos 
kolmeen vuoteen ei kertaakaan ole 
autoa siivottu. Merkatkaa nyt hyvät 
ihmiset kaikki työhön liittyvät tehtävät 
työaikailmoitukseen! Siihen päivittäi-
seen toimistoaikaan kun todellakaan 
ei kaikki mahdu. Ja vältyttäisiin niiltä 
keskusteluilta jatkossa, mitä tehdään 
jos ja kun osalla henkilöstöä on run-
saasti vajaita päiviä. Miten niiltä päi-
viltä maksetaan jatkossa, jne. 

Hyvää syksyä koko porukalle, pysy-
tään terveinä!

Tapio Tommila
FABA Osk. plm

Pääluottamusmiehen aatoksia 

Syksyinen tervehdys
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Prolaiset valitsivat sata varsinaista jäsentä 
ja varajäsenet Pron edustajistoon neljän 
vuoden toimikaudelle 2020–2024. Vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa kokoontu-
va edustajisto on liiton tärkein päättäjä. 
Edustajisto valitsee Pron puheenjohta-
jan sekä linjaa, mitä liitto tekee ja mihin 
suuntaa liittoa kehitetään.

– Äänivaltaisia oli runsaat 85 000 ja ää-
nestäneitä 16 581. Äänestysprosentti oli 
19,5 %.

Edellisissä edustajistovaaleissa 2016 
noin puolet äänistä annettiin vielä pos-
titse. Nyt kaikki äänet annettiin sähköi-
sesti.

Edustajistovaalit käytiin  
10.8.2020 – 4.9.2020.

Mitä edustajisto tekee?
Edustajisto vahvistaa Pron toiminta-
linjat, valitsee liiton puheenjohtajan 
ja hallituksen sekä valvoo hallituksen 
toimintaa.  Se vahvistaa muun muassa 
liiton tilinpäätöksen ja myöntää vastuu-

vapauden vastuuvelvollisille. Lisäksi se 
päättää äänestys- ja vaalijärjestyksestä, 
jäsenmaksusta ja jäsenyhdistyksille pa-
lautettavasta jäsenmaksuosuudesta.

Pron sääntöjen mukaan edustajisto 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tar-
vittaessa useammin. Uusi edustajisto 
kokoontuu ensimmäiseen sääntöjenmu-
kaiseen kokoukseen 13.-14. marraskuuta 
2020.

MTJL puheenjohtaja Piritta Hakala oli 
myös ehdolla edustajistoon, jossa hän 
oli ollut kaksi vuotta, johtuen Pardian 
yhdistymisestä. Nyt äänestyksessä ääni-
määrä ei riittänyt. Vajaa seitsemänkym-
menetä ääntä oli saalis.  Tarve olisi ollut 
reilu sata, pienimmällä äänimäärällä, 
joka tuli valittua oli 104 ääntä. 

Tätä meidän täytyy kehittää, jos aio-
taan saada äänemme kuuluviin, koska 
MTJL jäsenten äänimäärä riittää saamaan 
oman ehdokkaan jos niin halutaan. Se 
jää seuraavaan kierrokseen neljän vuo-
den päähän.

Ajankohtaista yhdistystoimin-
nasta
Yhdistystoiminta elää myllerryksen ai-
kaa. Perinteinen sosiaalinen kanssa-
käyminen on huomattavasti hankalam-
paa koronaviruksen aiheuttaman uhan 
vuoksi. Se asettaa  haasteita  myös yh-
distysten  toiminnalle. Aikaisemmin  jär-
jestettyjä  jäsentapahtumia ei välttä-
mättä  ole mahdollista  järjestää siinä 
mittakaavassa kuin oli suunniteltu. Tämä 
vaikuttaa  myös  ensi vuoden  jäsenmak-
supalautusten arviointiin, kun arvioidaan 
vuoden 2020  toimintaa. Tällöin jäsen-
toiminnan osuudeksi ei vaadita 50 % 
osuutta kuluista.

Korona on tuonut mukanaan myös uut-
ta osaamista. Meidän on ollut pakko 
opetella sähköisten välineiden  käyttö 
yhteydenpidossamme. Etsimme  kou-
lutusyksikön kanssa yhdistyksille  uusia 
tapoja toimia  ja  ohjeita jäsentoimin-
nan  kehittämiseen  etäyhteyksien  maa-
ilmassa.  Toivomme, että jaksatte tässä 
haasteellisessa hetkessä!

PRO:n kuulumiset

Edustajiston vaali pidetty
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Yhdistystoiminnan tavoitteet 
vuodelle 2021
Pron hallitus on päättänyt 27.8. pitä-
mässään kokouksessa yhdistystoimin-
nan tavoitteet vuodelle 2021. Ne ovat 
samat kuin vuonna 2020. Näin ollen yh-
distysten toimintaan saadaan pitkäjän-
teisyyttä. Yhdistyksille on vuonna 2021 
kaksi tavoitetta. Yksi tavoite on kaikille 
yhteinen ja sen lisäksi yhdistys valitsee 
kolmesta tavoitteesta yhden. Näitä kah-
ta valitsemaansa tavoitetta yhdistys ke-
hittää toiminnassaan seuraavan vuoden 
aikana. 

Yhdistystoiminnan toiminnalliset 
tavoitteet vuodelle 2021 ovat seu-
raavat: 

Yhdistysten yhteinen tavoite

• Työpaikkatoiminnan kehittämi-
nen ja tukeminen 

Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu työ-
paikkatoiminnan tukeminen. Yhdistys 

tekee suunnitelman, kuinka yhdistys 
tukee työpaikan luottamusmiehiä sekä 
muita aktiiveja ja lisää jäsenaktiivisuutta. 
Yhdistyksen tulee näkyä aktiivisesti työ-
paikoilla. Yhdistys valitsee yhden tavoit-
teen kolmesta vaihtoehdosta

• Jäsenhankintaan ja jäsenpitoon 
panostaminen 

Yhdistys määrittää toimintasuunnitel-
massaan, kuinka jäsenhankintaa kehite-
tään yhdistyksen työpaikoilla ja tekee 
suunnitelman jäsenhankinnan edistämi-
seksi. Yhdistys järjestää jäsenaktiivisuut-
ta lisäävää toimintaa. Tavoitteena on 
lisätä jäsentyytyväisyyttä sekä aktivoida 
jäseniä ay-toimintaan. 

• Osallistuminen liiton yhdistysta-
pahtumiin 

Liitto järjestää yhdistysten puheenjoh-
tajapäivät sekä alueellisia yhdistysten 
tilaisuuksia. Tilaisuuksissa keskustellaan 
yhdistystoiminnan kehittämisestä ja lii-
ton mahdollisuuksista tukea yhdistys-

toimintaa. Yhdistyksen on osallistuttava 
joko puheenjohtajapäiville tai alueelli-
seen tilaisuuteen. Jos koronaviruksen le-
viämisen ehkäisimeksi asetut rajoitukset 
jatkuvat myös vuonna 2021, tilaisuuksia 
voidaan järjestää etänä. 

Kolmevuotisen tavoitesuunnitel-
man laatiminen = päivittäminen yh-
distykselle 

Yhdistystoiminnan tulee olla pitkäjän-
teistä ja tavoitteellista. Yhdistys tekee/
päivittää kolmevuotisen tavoitesuun-
nitelman. Suunnitelmassa määritellään, 
mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja 
kuinka niihin päästään. Tavoitteiden to-
teuttamisen tulee alkaa vuonna 2021. 
Yhdistyksen hallitusten jäsenille pide-
tään aiheesta webinaari 23.9.2020. Il-
moittautuminen tapahtuu Proplussan 
kautta (Proplus/Pron palvelut/Pron kou-
lutus ja tapahtumat). 

T. Pentti
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Komiassa paikassa on komiaa kokoontua. Ilmajoella Jussin 
jokisaunalla Kyrön joen rannalla oli kaikki puitteet enem-
män kuin kohdallaan. Lakeus avautui silmiemme eteen ja 
joki rauhallisesti virraten loi oman levollisen tunnelman. 
Ilma ei olisi voinut olla ihanampi selkeä kirkas taivas ja ai-
van tyven ilta. 

Jokirannassa komeilee entisajan kausiasumusta ”Alajoki-
saunaa” mukaeleva saunallinen tupakeittiö makuulaverei-
neen. Missä asuttiin niin kauan kunnes kaikki peltotyöt oli 
tehty. Sauna oli lämmitetty ja sinne sopii 10-20 saunojaa 
kerralla. Ruoka oli tällätty hirsilatoon mihin olisi sopinut 

noin 60 ruokailijaa. Meitä ei nyt ollut ihan sitä määrää ja 
onneksi niin jäipä meille enemmän syötävää.  Ruoka oli 
todella maittavaa ja monipuolista, vieläkin maistuu suussa. 
Jälkkäriksi oli nokipannukahvit ja mokkoosia. Mokkooset 
muistuttavat lättyjä, mutta ne ovat paksumpia. Mokkoisten 
salaisuus lienee piimässä ja nostatusaineessa.

Alun perin oli tarkoitus että Pentti Ekola oli tullut myös 
paikalle mutta työnantajan antamat ohjeet pandemian 
vuoksi estivät Pentin matkan Pohjanmaalle. Mutta Teams 
toimii jopa Jussin jokisaunan ladossa. Pentti keroin Tes 
kierroksen kiemuroita. Neuvottelijoilla ei ole tosiaankaan 

Klubi toiminta käynnistyi 
Etelä-Pohjanmaalla.
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ole ollut helppoa. Mutta ehkäpä sen olemme aa-
vistaneetkin. 

Kasvotusten Pentin kanssa olisi tietenkin miellyt-
tävämpää kohdata mutta näin näissä olosuhteissa 
menee se näinkin. 

Työkavereiden tapaaminen oli oikein mukavaan 
ja illan aikana nauru raikui. Ja jutut jatkuivat ilta-
myöhään, kaikki puitteet olivat kohdallaan ja oli 
tosi hyvä ja kiitollinen mieli lähteä, kuun loistaessa 
isona taivaalla, kohti kotia. Isoo kiitos järjestäjälle.
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Maalimassa on kautta aikojen taisteltu 
johtajuudesta, on ollut hyviä, on ol-
lut huonoja johtajia. On edelleen. On 
suuria, miljoonien ihmisten kansoja, on 
muutaman hengen porukoita, mutta yh-
teistä näille on, että aina porukalla on 
jonkinlainen vetäjä. Johtajuudella on 
aina joku tarkoitus, tarkoitus saada jotain 
aikaan, saada nimensä historiankirjoihin. 
Tarkoitus voi myös olla vaatimattomam-
pikin, mutta jälki siitä aina jää. Johtajan 
tie ei ole helppo, neuvonantajia on 
monenlaisia, niitä jotka tekevät  sen 
omaa etuaan ajatellen, tai niitä, joiden 
tarkoitusperä on yhteistä hyvää edistä-
vä. Jälkimmäisiä soisi olevan enemmän. 
Johtajilla aika usein on myös johtaja, 
joka asettaa tavoitteet ja määrää kurs-
sin. Tapa, jolla eteenpäin luotsattavia 
johdetaan, on kuitenkin aina se ratkai-
seva. Saadaanko edes osa tavoitteista 
valmiiksi, edes sinne päin. Päästäänkö 
päämäärään, lähellekään, vai mennään-
kö aivan väärään suuntaan. 

Se pieni ero, sen tekee tapa. Tapa millä 
johdetaan. Johdetaanko diktaattorimai-
sesti ja narsistisesti, vai demokraattisesti 
ja asiallisesti kohdellen. Määrätäänkö 
kaikesta vai otetaanko alamaisten näke-
myksiä huomioon. Annetaanko vastauk-
sia, vai jätetäänkö vastaamatta. Anne-
taanko yksinkertaisimpaankin pyyntöön 
vastaus heti, vai jätetäänkö asia roikku-
maan.  Arvostetaanko, vai pidetäänkö 
ala-arvoisempana. Kuunnellaanko, vai 
ollaanko kuuntelevinaan. Uskotaanko 

että alempikin voi olla jossain parem-
pi, vai ollaanko aina vaan yläpuolella. 
Sanonta, että niin metsä vastaa kuin sin-
ne huudetaan, on vanha, mutta pätee 
edelleen. 

Paitsi että maailmanpolitiikassa, myös 
työyhteisöissä pätee jotakuinkin sama 
periaate. Maailman menosta on vaikea 
päästä pois, kapinoida kyllä voi, mutta 
tavalla tai toisella on pyristeltävä mat-
kassa mukana. Työyhteisöä voi vaihtaa, 
tai yksinkertaisesti jäädä vain pois, jos 
pörssi kestää. Kuka siinä sitten voittaa, 
kuka häviää. Riippuu tilanteesta. Jos työ 
on lautojen latomista taapeliin, mitä jo-
kainen tekee tyylillään, ei vaikuttane lop-
putulokseen paljoakaan. Mutta jos työ 
on pitkän tähtäimen suunnittelua, pro-
jektin eteenpäin viemistä, pysyvyyden 
hakua, naamalla alkaa jo olla väliä. Oli 
sitten kyse ministerin vaihdoksesta val-
tion tasolla, tai asiantuntijan työpaikalla, 
jatkuvat henkilömuutokset syövät vää-
jäämättä uskottavuutta. Epäonnistumi-
nenkin pitää sallia, antaa mahdollisuus 
yrittää uudelleen, ja korjata virheensä 
mikäli se on mahdollista. Täydellisyyttä 
on turha hakea, vaatimisesta puhumat-
takaan. 

Henkilökemioiden happamuus on han-
kalasti korjattavia asioita, mutta hyvällä 
johtajuudella voidaan tähän vaikuttaa, 
ja paljon. Puolueettomuus ja avoimesti 
asioiden nostaminen pöydälle niiden 
oikeilla nimillä ja oikeaan aikaan on kai-
ken perusta. Jo päiväkodissa selvite-

tään tutin kähveltäminen siltä istumalta, 
tökätään omat suupieleen ja homma 
jatkuu. On käsittämätöntä että aikuisten 
keskuudessa voidaan vatuloida muu-
taman henkilön välisiä kärhämiä tai joi-
denkin omavaltaisia tekemisiä vuosikau-
sia. Homman edelleen jatkuessa. Sakki 
naamat vastakkain, jokaiselle suunvuo-
ro,  asiat tiskiin, äänten enemmistöllä 
ratkaisu jos ei muuten löydy, ja sitten 
puhtaalta pöydältä ratkaisun mukaisesti 
eteenpäin. Jos tämä ei jollekin passaa, 
se pois pelistä. Ja ihan sittenkin, vaik-
ka olisi kuinka hyvä tyyppi sen johtajan 
mielestä, kätyrikin kenties. Johtajuutta 
kysytään taas tässäkin. 

Susilaumasta aina puhutaan negatiivi-
seen sävyyn. Kuinka vaarallinen se on, 
kaikelle elävälle ympärillään. Jos tarkas-
tellaan asiaa toiselta kantilta, siitä olisi 
paljonkin opittavaa. Yhteisöllisyyttä. 
Siitäkin porukasta löytyy Johtaja, isol-
la jiillä. Lauman ainoa tarkoitus on py-
syä yhdessä, selvitä päivästä toiseen 
ja lisääntyä, säilyä hengissä. Ja millä se 
tämän saavuttaa, yhteistyöllä ja toisten 
arvostamisella. Hierarkialla. Lauman jä-
senyyttä kunnioitetaan, jokainen hoitaa 
oman leiviskänsä, alempi arvoisenkin 
panos on tärkeä, ilman sitä järjestelmä 
ei toimi. Silti siitäkin aina joku irtaantuu, 
joko laitetaan kävelemään, tai lähtee 
itse. Se lähtijä yleensä pärjää kyllä, mut-
ta on usein vaarallisempi kuin se lauma 
konsanaan. 

Niinistö

Kolumni 

Se pienen pieni ero
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ENNAKKOILMOITUS!
Maataloustoimihenkilöjärjes-

töjenliitto ry MTJL  
VUOSIKOKOUS 

pidetään 13–14.11.2020 

ja virkistyspäivillä jatketaan  

14–15.11.2020.

Tarkempi kutsu tulee lähempänä tapah-

tumaa, josta selviää paikka, aikataulu ja 

ohjelma.

Laittakaa kalenteriin päivät jo ylös.  

Toivotaan, että tapahtumat voidaan  

loppuvuodesta järjestää.

Terveisin MTJL hallitus
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ETELÄ-POHJANMAA
Timo Luoma-Nirva
Norintie 220
64760 PELTOLA
p. 045 236 7233
timoln@live.fi

ISK-KLUBI
Marjukka Villi-Kauppinen
Karankamäentie 1664
74200 VIEREMÄ
p. 050 306 3170
marjukka.villi70@gmail.com

Katja Tommila
Häkkiläntie 330
43170 HÄKKILÄ
p. 040 412 8733
tommila.katja@gmail.com

Johanna Koponen
Karjalankatu 42 as. 8
74120 IISALMI
p. 044 508 5160
jonnak73@gmail.com

PRO SEMINO KLUBI
Sirkka-Liisa Koivula
p. 050 363 5831
lissu.koivula@gmail.com

Piritta Hakala
p. 040 567 9359
pirtu.ha@hotmail.com

KEPO-KLUBI
Ulla Mäkitalo
Hillutie 6
85100 KALAJOKI
p. 040 531 1476
ulla.makitalo@kotinet.com

Jaana Mehtälä
jaana.mehtala@hotmail.com

Anna-Maarit Hollanti
Junganjärventie 6
44880 MUURASJÄRVI
p. 050 438 1250
annamaarit.heikkinen@gmail.com

POLAR- KLUBI
Salli Sarajärvi
Vuotungintie 280
93999 Kuusamo
p. 040 569 5215
salli.sarajarvi@gmail.com

Tiina Lehto
tiinalehto@outlook.com
ps.seminologitry@gmail.com

LUOTTAMUSMIEHET:

Itä-Suomi
Marjukka Villi-Kauppinen
Karankamäentie 1644
74200 Vieremä
p. 050 306 3170
marjukka.villi70@gmail.com

Tapio Tommila
Häkkiläntie 330
43170 HÄKKILÄ
p. 041 447 0888
tommila.tapio@gmail.com

Keski-Pohjanmaa
Anna-Maarit Hollanti
Junganjärventie 6
44880 Muurasjärvi
p. 050 438 1250
annamaarit.heikkinen@gmail.com

Etelä-Pohjanmaa
Timo Rintamäki
Länsikyläntie 973
62100 Lapua
p. 050 017 8251
trintamaki@gmail.com

Etelä-Suomi
Asko Sänkiniemi
Pajusentie 1
51720 Rahula
p. 050 029 4394
asko.sankiniemi@surffi.fi

Piritta Hakala
Kirkkokankaantie 3 C 11
37800 Akaa
p. 040 567 9359
pirtu.ha@hotmail.com

Pohjois-Suomi
Satu Kilponen
Ruhalantie 356, 85730 Tulppo
p. 040 558 6299
satu.kilponen70@gmail.com

Asemat
Tuula Gargano
Airolantie 60, 16600 Järvelä
p. 044 013 0262
tupugar@gmail.com

Ilmajoki
Minna Kumpu-Huhtala
Riskuntie 17, 61120 Louko

Finnpig
Eveliina Aromäki
Hiuluntie 6, 38210 Sastamala
p. 040 734 2569
evelina.aromaki@hotmail.com

MAATALOUSTOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN LIITTO RY 
Klubit


