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uutiset

Neljän suden lauma säikäytti ra-
vihevosen ja ohjastajan Pohjois-
Hämeessä Virtain Kotalassa 
maanantaina.

Metsätiellä valmennuslen-
killä hevosella ajanut Asko 
Lepistö huomasi sudet, kun 
hevonen kavahti takajaloilleen. 
Vauhkoontunut ravuri toi oh-
jastajan kotiin parasta mahdol-
lista vauhtia.

Virtain, Ähtärin ja Keuruun 
kulmilla liikkuu Rktl:n mukaan 
7–10 suden lauma. Kaksi sutta 

on hiljattain pannoitettu.
Viime talvena laumasta 

pannoitettu nuori uros siirtyi 
kesällä Keski-Suomeen Ääne-
koskelle, jossa se ennätti tap-
paa parikymmentä lammasta 
ja yhden kanin.

Viimeisimmät paikannukset 
Kiluksi nimetystä pantasudesta 
on tehty Satakunnasta Parka-
non seudulta. Keski-Suomen 
puolella Kilu ennätti vierailla 
pihoissa noin sata kertaa. 

REIJO VESTERINEN

Susilauma säikäytti 
ravihevosen Virroilla

Suomalaiset europarlamentaa-
rikot Satu Hassi (vihr.) ja Sirpa 
Pietikäinen (kok.) jatkavat susi-
kyselyjään EU-komissiolle. 

Vuodesta 2012 Suomen su-
sien määrä on vähentynyt 20 
yksilöllä, Hassi ja Pentikäinen 
viestittivät EU:n ympäristöko-
missaarille Janez Potočnikille 
25. helmikuuta.

Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen (Rktl) mukaan su-
sia pitäisi olla Suomessa nyt jopa 
700, ellei niitä tapettaisi salaa.

”Hälyttävästä tilanteesta huo-
limatta Suomen maa- ja metsäta-
lousministeriö on antanut viiden 
suden tappokiintiön poronhoi-
toalueen ulkopuolelle. Metsäs-
tyslupia on nyt kaikkiaan 12”, 
euroedustajamme kirjelmöivät.

Lisähuomiona Hassi ja Pieti-
käinen  toteavat, että luvat voivat 
tulla voimaan maaliskuussa, jol-
loin ”naarassusien on mahdollis-
ta olla tiineinä”.

Hassin ja Pietikäisen mielestä 
suden suojelun taso ei ole Suo-
messa enää suotuisa. Viranomai-
set eivät ole onnistuneet kasvat-
tamaan kantaa ponnisteluistaan 
huolimatta.

Kyselleet myös 
aiempina vuosina
Samat mepit ovat kannelleet 
Suomen susista EU:lle myös ai-
nakin vuosina 2008, 2009, 2010 
ja 2012.

Heinäkuussa 2009 he kysyivät, 
aikooko EU-komissio puuttua 
suden suojeluun ja salametsäs-
tykseen, kun Suomen hallituk-
sen toimet ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi ja susikanta on 

kääntynyt laskuun.
Vuoden 2008 huhtikuussa Rktl 

arvioi susikannan taantuneen 
vuodessa 250–270 yksilöstä noin 
kahteensataan. Kannan romah-
duksen mepit panivat ”erittäin 
todennäköisesti” lisääntyneen 
salametsästyksen syyksi.

Salametsästyksestä kiinnijää-
neiden rangaistukset ovat Hassin 
ja Pietikäisen mielestä lieviä tai 
vapauttavia.

Vuoden 2008 kirjalliseen ky-
symykseen vastannut EU-komis-
sio totesi laittoman villieläinten 
metsästyksen valvonnan olevan 
vaikeaa harvaan asutuilla ja 
eristyneillä maaseutualueilla. 
Komissio totesi myös, että EU:n 
petoeläinten suojelupolitiikan 
menestys riippuu olennaisesti 
asukkaiden asenteista.

Ovat vaatineet 
oikeustoimiakin
Toukokuussa 2010 Hassi ja Pie-

tikäinen olivat vaatimassa EU:lta 
oikeustoimia Suomen susikan-
nan pelastamiseksi.

Senhetkisen tiedon mukaan 
Suomessa oli 150–160 sutta, kun 
vielä vuotta aiemmin yli 200. 
Rktl:n mukaan kannan romah-
duksen syy oli yksinomaan sala-
metsästys, jonka voi päätellä vain 
lisääntyneen.

Tammikuussa 2012 Hassi 
ja Pietikäinen halusivat tietää 
EU-komissiolta, onko Suomessa 
harjoitettava susien suojelu jär-
kevää. 

Lisääntyvä susikantamme ra-
joittuu meppien mukaan poron-
hoitoalueen eteläpuolelle, mutta 
valtaosa korvauksista maksetaan 
poronhoitoalueelle, jossa susia ei 
sallita.

Poronhoitoalueen saamat kor-
vaukset ovat pois alueen etelä-
puolisilta suden suojelutoimilta, 
Hassi ja Pietikäinen näkivät.
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Mepit Hassi ja Pietikäinen 
kantelevat susiluvista EU:lle
Tuorein kantelu  
koskee maa- ja  
metsätalous- 
ministeriön  
myöntämää viiden  
pihasuden poikkeus-
lupa-asetusta.

Hälyttävästä tilanteesta huolimatta 
Suomen maa- ja metsätalous- 

ministeriö on antanut viiden suden  
tappokiintiön poronhoitoalueen  
ulkopuolelle.«
SirPa PiEtikäinEn ja SatU HaSSi 

>>
Sirpa Pietikäinen Satu Hassi

STRASBOURG (MT)
Euroopan parlamentti äänestää 
tänään EU:n maatalouspolitiikan 
uudistuksesta Strasbourgissa. 

Äänestyksen pohjana on par-
lamentin maatalousvaliokunnan 
esitys. Mepit ja parlamentin 
poliittiset ryhmät ovat tehneet 
siihen kuitenkin yhteensä 334 
muutosesitystä, joista nyt äänes-
tetään täysistunnossa.

Valiokunnan kantaa on ylei-
sesti pidetty maatalousmyön-
teisenä. Se ehdottaa esimerkiksi 
turvemaiden raivauskiellon 
poistoa ja viherryttämisvaati-
musten lieventämistä.

Varsinkin vihreät mepit ovat 
syyttäneet maatalousvaliokun-
taa ympäristövaatimusten vesit-
tämisestä.

”Valiokunnan esitys on haital-

linen niin ympäristölle, viljeli-
jöille, ilmastolle, kuin ruokatur-
valle, vihreän ryhmän saksalai-
nen varapuheenjohtaja Rebecca 
Harms arvosteli tiistaina.

Tuotantoon sidottu  
tuki vaarassa
Varajäsenenä maatalousvalio-
kunnassa istuva Petri Sarvamaa 
(kok.) ei kuitenkaan usko, että 

viherryttämiseen tulee tämän 
päivän äänestyksessä isoja muu-
toksia.

Riskinä sen sijaan on, että 
Suomelle tärkeän tuotantoon 
sidotun tuen enimmäismäärä 
putoaa valiokunnan esittämästä 
15 prosentista.

Konservatiiviryhmän irlanti-
lainen maatalousvastaava Mai-
read Mcquinnes on esittänyt 

sen laskemista 10 prosenttiin.
”Äänestyksestä on tulossa tosi 

tiukka, mutta viimeiseen asti 
teemme töitä isomman luvun 
puolesta”, Sarvamaa sanoo.

Lopullisesti cap-uudistukses-
ta päätetään myöhemmin ke-
väällä parlamentin, jäsenmaiden 
maatalousministerien ja EU-ko-
mission välisissä neuvotteluissa.

NIKLAS HOLMBERG

Europarlamentti äänestää capista tänään

Yksityishenkilöiden perustama 
Taajamasusi ry vaatii Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitok-
sen (Rktl) susitutkijoiden vaih-
tamista. Yhdistyksen mielestä 
tutkijat eivät nauti maastossa 
liikkuvien metsästäjien luotta-
musta.

”Mikäli susitutkijat olisivat 
ottaneet huomioon metsästä-
jien asiantuntemuksen susien 
lukumäärästä, olisi kaatolupia 
voitu myöntää joka vuosi jokai-
selle susialueelle riittävästi ja 
susien ihmisarkuus olisi kasva-
nut”, yhdistys viestittää.

Yhdistyksen mielestä kym-
meniä vuosia oman maakun-
tansa petotilannetta seuranneet 
metsästäjät ja petoyhdyshenki-
löt ovat oppineet tunnistamaan 
ja erottamaan suden, koiran ja 
ilveksen jäljet toisistaan.

Petoyhdyshenkilöillä on myös 
kattavat verkostot naapurikun-
tien metsästäjien kanssa. He 
vaihtavat ja vertaavat tietoja 
koko susireviiriltä. Taajamasusi 
ry:n mielestä kyseessä on pitkän 
aikavälin tietopankki.

Varmat suden jäljet on mer-

kitty Tassu-rekisteriin.
Yhdistyksen mielestä susi ei 

ole uhanalainen. Yhdistys lo-
pettaisi koko susitutkimuksen 
ja siirtäisi resurssit metsäpeura-
tutkimukseen uusien tutkijoi-
den käytettäväksi.

Taajamasusi ry:n tavoitteena 
on vaikuttaa susipolitiikkaan 
niin, että ihmisten turvallisuut-
ta parannetaan poistamalla 
asuinalueiden lähellä liikkuvat 
sudet.

REIJO VESTERINEN

taajamasusi ry: 
tutkijat vaihtoon

Mikäli tutkijat  
olisivat  

ottaneet huomioon 
metsästäjien asian-
tuntemuksen susien 
lukumäärästä,  
olisi kaatolupia  
voitu myöntää 
joka vuosi.«
taajaMaSUSi ry 

>>

Kataiselta Himas-
lausunto lähiaikoina
Eduskunnan perustuslakivalio-
kunta pyytää pääministeri Jyr-
ki Kataiselta (kok.) lausuntoa 
hänen toimistaan filosofi 
Pekka Himasen tutkimukseen 
liittyen maaliskuun loppuun 
mennessä.

Valiokunnan puheenjohtajan 
Johannes Koskisen (sd.) 
mukaan valiokunta kuulee 
oikeuskansleria asiassa toden-
näköisesti pääsiäisen jälkeen. 
Oikeuskansleri tekee myös 
selvitystä asiassa kanteluiden 
pohjalta.

Koskisen mukaan Katainen 
itse ratkaisee, tuleeko hän 
valiokuntaan vai antaako vain 
kirjallisen selvityksen.

”Kansalaisaloitteelle 
liian isot odotukset”
Eduskunnan pääsihteerin Sep-
po Tiitisen mukaan uudelle 
kansalaisaloitteelle on luotu 
liian suuri odotusarvo, kertoo 
Helsingin Sanomat.

Hänen mukaansa uudella 
järjestelmällä ei ole tarkoitus 
muuttaa normaalia käytäntöä, 
jonka mukaan lainsäädäntö-
aloite on pääsääntöisesti 
hallituksella.

”Kun aloitteenteko koh-
dentuu joko marginaalisiin tai 
muutoin riidanalaisiin asioihin, 
se ei voi olla se tie, jolla kansa-
laisten valitseman eduskunnan 
enemmistön tahto alkaa 
syrjäytyä”, sanoo Tiitinen.

Turkistarha- 
keskustelu siirtyy
Keskustelu turkistarhakieltoa 
koskevasta kansalaisaloitteesta 
lykkääntyy eduskunnassa. Nyt 
tavoitteena on, että lähetekes-
kustelu eduskunnan istunnossa 
järjestettäisiin huhtikuun 
loppuun mennessä.

Sitä ennen eduskunnassa 
luodaan ohjeistus siitä, 
millä tavalla kansalaisaloitteita 
käsitellään jatkossakin. Asiassa 
kuullaan myös eduskunta-
ryhmiä.

Eduskuntatyötä johtava 
puhemiesneuvosto päätti 
marssijärjestyksestä ilta-
päivällä.

POLitiikaSta 
LyHyESti

STRASBOURG (MT)
Europarlamentaarikot hyväk-
syivät tiistaina Strasbourgissa 
lopullisesti niin sanotun two-
pack-lakipaketin, joka antaa 
EU-komissiolle oikeuden tar-
kistaa euromaiden kansalliset 
budjettisuunnitelmat ennen 
niiden hyväksyntää.

Viime kädessä valta budjet-
tien hyväksymiseen pysyy edel-
leen jäsenvaltioilla itsellään.

Paketin toinen osa kiristää 
entisestään vaikeuksissa olevi-
en maiden valvontaa.

Meppien vaatimuksesta laki-
pakettiin liitettiin julistus, jon-
ka mukaan EU-komissio alkaa 
myös selvittää mahdollisuuksia 
erityisen velanpurkurahaston 
perustamiseen tai yhteisten 
velkakirjojen liikkeellelaskuun.

Julistuksen parlamentille 
esittänyt talouskomissaari Olli 
Rehn sai mepeiltä ristiriitaisen 
vastaanoton.

Lakipaketti hyväksyttiin 
ylivoimaisella enemmistöllä. 
Toisaalta muutamien britti-
meppien äänekkäät välihuudot 
ja protestit pakottivat Rehnin 
välillä keskeyttämään esityk-
sensä.

Essayah tyrmää 
budjettivalvonnan
Suomalaismepit suhtautuvat 
erimielisesti uusiin talouskuri-
sääntöihin. Kristillisdemo-
kraattien Sari Essayah ymmär-
tää ongelmamaiden tiukemman 
valvonnan mutta ei voi hyväk-

syä kansallisten budjettien en-
nakkotarkistusta.

”Mielestäni se loukkaa jäsen-
maiden budjettisuvereniteettia. 
En myöskään usko, että kaikki 
viisaus talouspolitiikassa löytyy 
EU-komissiosta.”

Sirpa Pietikäisen (kok.) 
mielestä talouskurin valvonta 
taas on välttämätöntä, ellei ha-
luta alistua markkinavoimien 
diktatuuriin.

”Komissio ei puutu siihen, 
mihin maat rahansa käyttävät, 
vaan siihen, velkaantuuko se 
liikaa.”

EU-jäsenmaiden täytyy vielä 
muodollisesti hyväksyä uudet 
lait. Periaatteessa ne ovat jo 
kuitenkin sitoutuneet siihen.

Uudet säännöt tulevat voi-
maan ensi vuoden alusta.

NIKLAS HOLMBERG

EU-parlamentti hyväksyi  
kansallisten budjettien tarkastuksen

JOHN THYS / AFP / LEHTIKUVA

EU:n talouskomissaarin Olli 
Rehnin mukaan Euroopan 
parlamentin hyväksymät 
uudet talouskurisäännöt 
ovat askel kohti toimivaa 
rahaliittoa.

Komissio ei puutu siihen, mihin maat rahansa käyttävät, vaan siihen, 
velkaantuuko se liikaa. EUrOParLaMEntaarikkO SirPa PiEtikäinEn (kOk.)

STRASBOURG (MT)
Euroopan parlamentti hyväksyi 
tiistaina maankäytön ja metsä-
talouden kasvihuonepäästöjen 
laskentaa koskevat uudet sään-
nöt.

Liberaaliryhmän neuvotteli-
jana jäsenmaiden ja komission 
kanssa käytyihin kolmikan-
taneuvotteluihin osallistunut 
europarlamentaarikko Riikka 
Manner (kesk.) on tyytyväinen 
lopulliseen päätökseen.

”Parlamentin kovalla työllä 
saatiin reilusti lievennettyä sel-
laisia komission kantoja ja esi-
tyksiä, jotka eivät olleet suoma-
laisen maa- tai metsätalouden 
näkökulmasta kannatettavia”, 
Manner sanoo.

Niin sanotuilla Lulucf-sää-
döksillä vahvistetaan laskenta-
säännöt maankäytön ja metsä-
talouden kasvihuonekaasulas-
kennalle. Tällä hetkellä sektori 
on EU:n päästövähennystavoit-
teiden ulkopuolella, mutta sen 
rooli on merkittävä erityisesti 
hiilinieluna.

Tärkeänä Manner pitää sitä, 
ettei kasvihuonepäästölasken-
taa oteta heti käyttöön vilje-
lyskasvi- ja laidunmaan osalta, 
kuten komissio alun perin esitti, 
vaan vasta seitsenvuotisen siir-
tymäajan jälkeen. 

”Kosteikkojen osalta lasken-
taa ei velvoiteta. Myös jäsenmai-
den pakollisiin metsätalouden 
suunnitelmiin ja toimenpitei-
siin saatiin neuvotteluissa lisää 
joustavuutta”, keskustameppi 
kehuu.

NIKLAS HOLMBERG

Parlamentti
siunasi maan-
käytön päästö-
laskelmat

Riikka Manner on tyyty-
väinen uusiin maankäytön 
päästölaskentasääntöihin.

  

ETELÄ-POHJANMAA
Evijärvi  18.3.  klo 19.00  Osuuspankki
Laihia 19.3.  klo 19.00  Toukolan Nuorisoseura
Vähäkyrö  19.3.  klo 19.00  Toukolan Nuorisoseura 
Isokyrö 19.3.  klo 19.00  Toukolan Nuorisoseura  
Kuortane 20.3.  klo 19.00  Urh.opisto Liikuntahotelli
Jurva  21.3. klo 19.00  Osuuspankki 
HÄME
Heinola 19.3. klo 10.00 Itä-Häme talo, kahvi 9:30
Kylmäkoski 19.3. klo 19.00 OP Pirkan Helmen kokoustila
Hauho 20.3. klo 18.30 Kahvila Vanha Raitti
Hollola 21.3. klo 16.30 Jokimaan ravirata
Nastola 21.3. klo 16.30 Jokimaan ravirata
Kuhmoinen 22.3. klo 13.00 Paloasema
KAAKKOIS-SUOMI
Parikkala 18.3.  klo 11.00 Lohikontti
Lemi 20.3.  klo 13.00 Lemin OP
Kymi* 22.3. klo   9.00 Leikari**
-käsitellään yhdistyksen purkautuminen (1.käsittely) ja yhdistyksen 
varojen siirto
Pyhtää* 22.3. klo  9.30 Leikari**
- käsitellään yhdistyksen sääntömuutos nimen ja toimialueen osalta 
(1.käsittely)
** =käsitellään  MTK-Pyhtään ja MTK-Kymin yhdistymistä koskeva 
aiesopimus
KESKI-POHJANMAA
Perho 19.3. klo 10.00-
       13.00 Eu-tuki-info,  Kunnanvirasto 
 19.3. klo 13.00 Kevätkokous,  Kunnanvirasto 
    
Halsua 19.3. klo 11.00 Kevätkokous, Kunnanvirasto 
 19.3. klo 12.00-
         15.00 Eu-tuki-info,  Kunnanvirasto 
Kokkola 20.3. klo   9:00-
      15.00 Eu-tukikoulutus, 
      Centria ammattikorkeakoulu 
Kaustinen 21.3. klo 11.00 Kevätkokous,  
      Evankelinen Kansanopisto 
 21.3. klo 12.00- 
         15.00 Eu-tuki-info,  
      Evankelinen Kansanopisto 
Veteli 21.3. klo 10.00-
        13.00 Eu-tuki-info,   
      Tuottajain Maja Kivivesi 
Veteli 21.3. klo 13.00 Kevätkokous,  
      Tuottajain Maja Kivivesi 
KESKI-SUOMI
Saarijärvi 18.3. klo 10.00 Valola, Paavontie 17, Saarijärvi
Jyväskylä 18.3. klo 13.00 Kallioplanetaario, Vertaalantie  
      419, Palokka
Äänekoski 19.3. klo 13.00 Kaupungintalon saunakabinetti,  
      Äänekoski
Hankasalmi 19.3. klo 19.00 Lomakeskus Revontulen   
      kokoustila
Uurainen 19.3. klo 19.00 Osuuspankin kerhohuone,   
      Uurainen
Petäjävesi 21.3. klo 10.00 Petäjäveden Osuuspankin   
      kerhohuone
LAPPI
Pello  18.3.  klo 11.00  Ravintola Granni
Koilliskaira  18.3. klo 11.00  Kemijärven kaupungin   
      valtuustosali
Posio  20.3.  klo 11.00  Valtuustosali
Inari-Utsjoki  21.3.  klo 11.00  Kaamasen Kievari
Sodankylä  22.3.  klo 11.00  Hotelli Sodankylä
PIRKANMAA
Nokia                      20.3.    klo 18.30         Annun Kannu ja Pannu, Orvokin  
                                                                   palvelukeskus, Räihäntie 8 
POHJOIS-KARJALA
Nurmes  18.3.  klo 11.00 Ravintola Bella, Venla-kabinetti
Valtimo 18.3.  klo 11.00 Ravintola Bella, Venla-kabinetti
Eno 19.3.  klo 10.00 Kahvila-Ravintola Kaltimonkoski
Viinijärvi  19.3.  klo 19.00       Viinimarja, Siikoniementie 35
POHJOIS-SAVO
Juankoski1) 21.3   klo 10.00  Juankosken kaupungintalon   
      auditorio
Vieremä1)   21.3   klo 10.00  valtuustosali 
Sonkajärvi 1)   22.3  klo 10.00  Osuuspankin kokoustilat      
Leppävirta  2)  22.3  klo 10.00  Kinnusen juhlahuoneisto 
1)  Tietoiskut EU-tukiasioista
2)  Maaseutupalveluyksiköiden EU-tukikoulutus n. klo 11.00 alkaen
POHJOIS-SUOMI
Siikajoki *) 18.3.  klo 10.00  Kunnantalon valtuustosali 
Vaala *) 18.3.   klo 10.00  Kunnantalon valtuustosali 
Lumijoki  18.3.   klo 19.00  Lumijoen urheilutalo 
Pyhäntä  18.3.   klo 19.00  Tavastkengän koulu 
Pyhäjärvi *) 19.3.   klo 10.00  Hotelli Pyhäsalmi 
Suomussalmi*) 19.3.   klo 10.00  Kiannon Kuohut 
Liminka, Tyrnävä, 
Temmes, 
Ala-Temmes*)  20.3.  klo 10.00 OSAO, Liminka, turvallisuusalan  
      oppilaitos, auditorio 
Oulainen 20.3.  klo 19.00 Törmänhovi 
Muhos*), 
Utajärvi*) **) 21.3.  klo 10.00 Koivu ja Tähti 
Sotkamo*) 21.3.  klo 10.00 Vuokatinhovi 
Iinseutu 21.3.  klo 19.00 Yli-Iin kunnantalo, valtuustosali 
Kiiminki, 
Ylikiiminki 21.3.  klo 19.00 Jäälin Maja, Kiiminki 
Kuhmo*) 22.3.  klo 10.00 Paljakka- sali 
*) Tuki-info heti kokouksen jälkeen.
**) Utajärven kevätkokous: sääntöjen 11. § muutos, 2. käsittely.
SATAKUNTA
Kiikoinen 19.3.  klo 19.00 Kiikoisten OP
Köyliö 19.3.  klo 18.00 Köyliön OP, Köyliöntie 1, 
      kahvi klo 17.30
Säkylä 19.3  klo 18.00 Köyliön OP, Köyliöntie 1, 
      kahvi klo 17.30
Luvia 20.3.  klo 18.30 Luvian kirjaston kokoustila
Vampula 20.3.  klo 19.00 Jukola
Huittinen 20.3.  klo 19.00 Satakunnan OP, Huittisten   
      konttori, kahvi klo 18.30
Lassila 22.3.  klo 19.00 Lassilan maamiesseurantalo
UUSIMAA
Vihti 20.3. klo 19.00 Kunnantalo
Kokousten yhteydessä sähköinen tukihakukoulutus
VARSINAIS-SUOMI
Kodisjoki, Laitila 
ja Pyhäranta 18.3 klo 18.30 Kodistupa
Lokalahti 18.3. klo 18.30 Kelokallion metsästysmaja os.  
      Tirkkalantie 170
Piikkiö  19.3. klo 18.00  Kavalton Luhti
Pöytyä ja 
Karinainen 19.3. klo 18.00  Auranmaan kehityksen toimitila,   
      os. Kyröntie 27, Kyrö
Koski TL. ja 
Tarvasjoki  20.3. klo 19.00  Kosken  Autokeskuksen 
      tilat, os. Koskentie 248, 
                                                               Koski TL (kahvi klo 18.30)
Kustavi 20.3. klo 18.00 Kunnantalo
Meri-Naantali
ja Rymättylä 20.3. klo 18.00 Merimaskun koulu
Somerniemi 20.3. klo 18.00  Somerniemen Osuuspankin   
      kokoustilat
Karjala 21.3. klo 18.00 Korvenkävijöiden maja os.   
      Sairistentie 210
Marttila 21.3. klo 18.30  Kuokantalo
Masku 21.3. klo 18.00 Turun Konekeskus   
      Kärsämäentie 47, Turku
Somero  21.3. klo 19.00 Maataloustuottajien tsto os.   
      Joensuuntie 48
Taivassalo ja 
Vehmaa  21.3. klo  18.00 HK-Ruokatalo, os.   
      Lemminkäisenkatu 48, Turku
Paattinen 22.3. klo 18.00 Eviran tilat, Tampereentie 51, 
      Loimaa         

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 10 § kevätkokoukselle määräämät 
asiat; mm. hyväksytään toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös 
vuodelta 2012.
Maataloustuottajain yhdistysten johtokunnat

Maataloustuottajain
yhdistysten

KEVÄTKOKOUKSET
pidetään 18.-24.3.2013
maataloustuottajaliitoittain seuraavasti


