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Toimintakertomus vuodelta 2018 

Yhdistyksen tehtävänä on perunan ja perunatuotteiden menekin edistäminen sekä kotimaassa että 
vientimarkkinoilla. Lisäksi yhdistyksen tehtävänä on huolehtia peruna-alan koulutuksesta, 
neuvonnasta ja tutkimuksen rahoituksesta. Sitä kautta tavoitteena on turvata suomalaisen 
perunantuotannon kilpailukyky ja parantaa mahdollisuuksia peruna-alan kehittymiselle. 
Yhdistyksen jäseniksi voi hakea kuka tahansa peruna-alan toimija tai kannattajajäsen. 

Yhdistyksen tehtävänä on: 
• lisätä korkealaatuisen ja kestävällä tavalla tuotetun perunan käyttöä. 
• edistää perunantuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta. 
• harjoittaa perunan menekinedistämistä sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. 
• toimia yhdyssiteenä ja vuorovaikutuksen lisääjänä alan eri tahojen ja kuluttajien välillä. 
• lisätä tietoa perunan terveyshyödyistä sekä käyttötavoista. 
• parantaa perunanviljelijöihin kohdistuvalla koulutuksella ja menetelmäkehityksellä perunan sato- ja 

laatutasoa. 
• edistää perunantuotantoa koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa, päättää tutkimuksen suuntaviivoista ja 

edistää tutkimustulosten soveltamista käytäntöön. 
• toimia peruna-alan hyväksi pitäen yhteyttä päättäjiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. 

 

Vuoden 2018 lopussa PAYR ry:llä oli henkilöjäseniä 215 ja yritysjäseniä 11. 

Payrin toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja hankerahoituksella, jota ei ollut käytettävissä vuonna 
2018. Payrin tulos 2 006,70 €. 

Yhdistys on toteuttanut toimintaansa vuoden 2018 aikana seuraavasti: Perustettiin työryhmä 
miettimään Payrin toimintaa. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmään ovat kuuluneet: 
Paula Ilola, Markus Jussila, Antti Lavonen, Timo Myllymäki, Juhani Rahko, Ossi Paakki ja Anni Perälä 
koordinaattorina. PAYR julkaisi verkkosivuillaan kasvutilannekatsauksen 21.6., satokatsauksen 
22.8., ProAgria Etelä-Pohjanmaan satotilannekatsauksen 17.9., keittolaatukokeiden tulokset 12.11. 
ja ruokaperunan hintakatsauksen 20.12.2018. 

Tapahtumat ja jäsenhankinta 2018: 

Talvipäivät 30.–31.1.2018 Seinäjoki Cumulus, PAYRin puheenvuoro 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous Eduskunnassa, 25.5.2018, PAYR edustajisto paikalla 

Pohjanmaan peltopäivät 27.7.2018, Seinäjoki. Timo Myllymäen puheenvuoro, yhteisosasto Petlan 
kanssa 

Jepuan perunan lajikepäivä 1.8.2018 PAYR puheenvuoro, yhteisosasto Petlan kanssa 

Sanna Mansikkamäen Peruna -parhaat reseptit -kirjan julkistustilaisuus Helsingin kirjamessut 
25.10.2018 



3 
SLC:n perunavaltuuskunnan kokous 21.11.2018, PAYR puheenvuoro 

Grimme / Gr-Service avoimet ovet 18.12.2018, yhteisosasto Petlan kanssa 

Ilmoitukset Puutarhasanomissa, Puutarhakalenterissa ja Tuottavassa Perunassa. 
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Yhdistyksen hallinto 

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous joka valitsee yhdistykselle hallituksen. 
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) toistaiseksi valittua varsinaista jäsentä sekä yhtä 
monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa hallituksen jäsenten 
määrän sekä valitsee jäsenet ja heille varajäsenet niin, että hallituksessa ovat edustettuna vähintään 
yksi jäsen kultakin jäsenmaksun maksaneelta perunatoimialalta. Hallitukseen voidaan valita myös 
jäsenistön ulkopuolisia jäseniä. Toimialajaon kriteeri päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. 

 

PAYR hallitus v. 2018: 

Puheenjohtaja Varajäsenet Edustus 

 Ossi Paakki Mika Antila Tärkkelysteollisuus 

    
Varapuheenjohtaja   
 Kai Kolehmainen Outi Holappa Ruokaperunateollisuus 

    
Hallituksen rivijäsenet   
 Veli Yli-Hannula Petri Pakkanen Ruokaperunantuotanto 

 Antti Kuusisto Kimmo Mäkelä Ruokaperuna- ja markkinasektori 

 Kaj Hemberg Kent Berglund Ruokaperuna 

 Kjell Forsgård Sören Lawast Ruokaperunateollisuus 

 Timo Myllymäki Paula Ilola Siemenperuna 

 Hannu Heikola Vesa Savola Tärkkelysperuna 

 Jari Valkonen Anna-Kaisa Jaakkola Perunatutkimus 

 Jukka Sariola Terhi Löfstedt Varhaisperuna 

 

 

Vuoden 2018 aikana PAYR ry:n hallitus on kokoontunut kolme kertaa 29.1., 27.4., 20.8. sekä 
sähköpostilla 15.10.2018. 

Yhdistyksen jäsenistö kokoontui kaksi kertaa, vuosikokoukseen Perunatutkimuksen Talvipäivien 
yhteydessä 31.1.2018 ja erilliseen tilikokoukseen 11.6.2018. 

PAYR ry:n tilintarkastajana toimivat HT Jari Kangasmäki KPMG Oy Ab:stä ja varatilintarkastajana 
tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab. 
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Työvoima ja sen käyttö 

Payrilla ei ole omia työntekijöitä. Perunantutkimuslaitoksen (Petla) johtaja on hoitanut Payrin 
asiamiehen työtehtäviä ja projektisihteeri Payrin koordinaattorin työtehtäviä. Lisäksi Petlan muu 
henkilöstö on avustanut mm. Talvipäivien järjestelyissä ja verkkosivujen päivityksessä. Petla 
laskuttaa tehdyt työtunnit sekä aiheutuneet yleiskustannukset ja matkakorvaukset. 

Menekinedistämishankkeen, joka päättyi vuonna 2017, maksatuksia Petla on joutunut selvittämään 
rahoittajan kanssa vielä vuonna 2018. Hankkeen maksatukset saatiin lopulta selvitettyä ja varat 
tilitettyä muille hanketoimijoille Turun yliopistolle ja Klåvukselle. Hankerahoja ei ole käytetty Petlan 
työtuntien kattamiseen vuonna 2018. 

PAYR-toiminnassa on käytetty työtunteja seuraavasti: 

- Asiamies 129 työtuntia 

- Koordinaattori 220 työtuntia, joista 70 tuntia hallintoon ja 150 työtuntia hankkeelle 

- Petlan muut henkilöt 191 työtuntia 

- Matkakustannuksia on kertynyt 389€ 

 

Sääntöjen mukaan perunan tutkimuksen rahoittamiseen käytetään kerätyistä varoista vähintään 25 
%. Vuonna 2018 varoja ei ollut käytettävissä perunan tutkimukseen. PAYR hallitus teki päätöksen 
tukea Luonnonvarakeskuksen vetämää kuoppatautihanketta 2000 €/vuosi alkaen vuodesta 2019, 
jos hanke saa MMM /Makera -hankehausta rahoitusta. PAYRin jäsenistö totesi hankkeen aiheeltaan 
erittäin tärkeäksi alan kannalta, mutta valitettavasti kyseinen hanke ei saanut MMM:n rahoitusta. 
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Tuloslaskelma 
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Tase 
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Liitetiedot 

Kirjanpitokirjojen luettelo 

- sidottu tasekirja 

Ei julkiset kirjanpitokirjat 

- Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt 
- Tilikartta ja saldoluettelo 
- Pääkirja- ja päiväkirja 
- Työvoima ja sen käyttö 

Tositteiden lajit 

Osto- ja myyntitositteet, rahaliikennetositteet, oikaisu- ja muistiotositteet kirjausjärjestyksessä 
paperitositteina yhtenä tositesarjana 

Tositteiden säilytystapa 

Kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään yhdistyksen toimistolla vähintään 10 vuotta tilikauden 
päättymisestä eli 31.12.2028 asti. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoitukset 

 

Paikka ja aika 

 

 

Ossi Paakki, Puheenjohtaja Kai Kolehmainen, varapuheenjohtaja 

 

 

Veli Yli-Hannula Antti Kuusisto 

 

 

Kaj Hemberg  Kjell Forsgård 

 

 

Timo Myllymäki  Hannu Heikola 

 

 

Jari Valkonen   Jukka Sariola 
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