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Tätä tavoittelimme?
� 200 yritysjäsentä (sis. opiskelijajäsenet) 🡪 + 30 

jäsentä
� 45 kannattajajäsentä 🡪 + 7 yritystä 
� Tilikauden tulos +/- 0
� Seminaareja/workshopeja min 3 kpl
� Opintomatkoja min 2 kpl
� Jäsenkirjeitä 8 kpl
� EDF organisaatiojäsenyys, jäsentiloja 10 kpl, joista 

talousvertailutiloja 5 kpl
� EDF tilajoukon pienryhmätoiminta käynnissä
� EU -hanke mentoritoimintamallin sekä 

tila/navettatyönjohtajan valmennuksen 
rakentamiseen
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FAKTAT VUODELTA 2018
� Maitoyrittäjät ry:n 6. toimintavuosi 
� Yritysjäseniä 226 kpl (sis. opiskelijajäsenet)🡪 + 56 jäsentä
� 47 toimialan yritystä kannattajajäsenenä 🡪 + 9
� Tilikauden tulos + 2 333,94 €
� Päätoiminen toiminnanjohtaja Henna Mero (työskentelee 80 % 

kokonaistyöajasta)
� Rahastonhoitajana toimi Mats Broända 
� Hallituksen puheenjohtaja Juha Kantoniemi
� Hallituksen jäsenet: Timo Viinamäki Jalasjärveltä (vara pj.), Tuomo 

Torttila Lammilta, Hannu Kemoff Tervolasta, Hanna Mähönen 
Maaningalta, Mikael Åsvik Kruunupyystä, Päivi Kämäräinen 
Rantasalmelta ja Jouni Pitkäranta Seinäjoelta

� Hallituksen asiantuntija jäsenenä ja sparraajana Ensio Hytönen 
� Toiminnanjohtajan työtiimissä ”rytmiryhmässä” mukana Juha 

Kantoniemi, Timo Viinamäki, Mats Broända ja Jouni Pitkäranta
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TOIMINTA 2018
Seminaarit ja luennot 6 kpl

� Sarka seminaari Seinäjoella hotelli Sorsanpesässä 1.2. teemalla ”Ison tilan johtaminen – 
kasvu, ihmiset ja menestyksen avaimet” Lloyd Holtermann Rosy-Lane Holsteins

� Vuosikokousseminaari Kalajoella 22.-23.3. teemalla ”Suunnitelmallisuudella 
menestykseen”. Sääntömääräinen vuosikokous 23.3. 

� ”Johtajuus ja tehokas organisaatio – maitotilayrittäjien ja työntekijöiden motivaatio” 
Iisalmessa 3.9. Puhujina Juan Quezada (MilkSource) ja Susanne Pejstrup (Lean Farming)

� KoneAgria seminaari 11.10. ”Millä voin korvata maidon hinnan putoamista? Mitä voin 
tehdä tuotoksen lisäämiseksi ja kulujen vähentämiseksi?” Lindell Whitelock, Janne 
Kokkonen ja Iiris Kaimio

� ”Onnistu ihmisten johtamisessa” – seminaari ja tilavierailut Turku 24.-25.10.
� ”Korkeatuottoisen lypsylehmän ruokinta” 6.11. Kannuksessa. Puhujana Bob Block 

Nutrition Service Company, Wisconsin. Yhteistyössä Feedexin kanssa

Osallistujia seminaareihin ja matkoille oli yhteensä n. 580 henkeä
Iso osa taltioitiin ja ne ovat on myynnissä!

Opintomatkat 2 kpl
� Lindell Whitelockin, management skills improvement, kurssi Wisconsinissa
� Latvia 11.-13.12.

27.3.2019

MaitoCoach aloitustilaisuus

4



TOIMINTA 2018
Näyttelyt ja messut 4 kpl

� Sarka –messuilla yhteisosasto 4dBarnin ja Agri-Husun kanssa
� Okra maatalousnäyttelyissä yhteisosasto
� KoneAgriassa oma osasto
� Lypsikit livenä Lapatolla
� 3 navetta-avajaisissa mukana

Yhdistys
� Hallitus kokoontui viisi kertaa ja pöytäkirjoissa on 64 

käsiteltyä asiakohtaa 
� Yhdistyksen strategia uudistettiin tammikuussa ja samalla 

uudistimme yhdistyksen ilmeen ja panostimme 
markkinointiin; Uusi logo, mukit, kyniä ja vihkoja sekä esite ja 
mainosvideot

� 7 sähköistä uutiskirjettä ja 1 paperiversio ilmestyivät
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MUU TOIMINTA
� MaitoCoach –hanke starttasi Suomen yrittäjäopiston kanssa 

marraskuussa Etelä-Pohjanmaalla – hanke päättyy 
30.8.2019, jonka jälkeen toiminta jatkuu valtakunnallisena

� Liityttiin Euroopan maidontuottajiin (EDF) ja taloustietojen 
benchmarkkaukseen 
� Toiminnanjohtaja on star ja puheenjohtaja councilin jäsen
� Mukaana EDF:ssa 14 suomalaista tilaa, joista 9 keräsi 

taloustiedot
� Juha, Henna ja kaksi maidontuottajaa olivat edustamassa EDF 

kongressissa Espanjassa kesäkuussa
� Juha ja Henna ovat osallistuneet Starien ja Councilin kokouksiin
� EDF tilajoukko kokoontui benchmarkkaamaan tuloksia 

syyskuussa Kukkulan Tilalle
� Nurmiohjelman käynnistäminen yhteistyössä MTK:n, 

Pihvikarjaliiton ja Lammasyhdistyksen kanssa
� Luentoja ja asiantuntijatyötä hankkeille mm. EuroMaito 

hankkeessa mukana
� Erilaisissa ohjausryhmissä ja työryhmissä mukana
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YRITTÄMISEN EDUNVALVONTA
� Lausunnot ja kannanotot yhteensä 5 kpl
� Osallistuminen aktiivisesti selvitysmies Karhisen työhön
� MTK yhteistyö alkuun
� Maitostrategiatyön aloittamisen mahdollisuuksien 

selvittäminen
� Blogit
� Puheenjohtajan kannanottoa ilmastokeskusteluun 

jaettiin somessa runsaasti
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