Koneyrittäjien
vuosi 2017
Koneyrittäjien liitto on valtakunnallinen
yrittäjä- ja työnantajajärjestö, joka kokoaa
koneyrittäjät yhteistoimintaan jäsenkunnan
toimintaedellytysten parantamiseksi.
Liitto huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta,
kehittää jäsentensä osaamista ja edustamiaan
toimialoja, lisää jäsentensä yhteiskunnallista
arvostusta ja sosiaalista turvallisuutta sekä
tuottaa näitä tukevia palveluita.

Kohti eduskuntavaaleja

T
Puheenjohtaja
Markku Suominen

uleviin eduskuntavaaleihin on enää
enimmillään
vuoden verran aikaa.
Nykyhallituksen viimeiset merkittävät
ratkaisut koettaneen
kehysriihessä.
Talous on piristymässä, mutta se ei poista
monia haasteita, jotka
kohtaamme tulevina
vuosina väestörakenteen muuttuessa.
Pienellä kansakunnalla
soisi olevan ketteryyttä
mukautua muuttuviin
olosuhteisiin, mikä on
olennaisesti helpompaa, mikäli aikaan saadaan pitkäjänteistä ja
ennakoitavissa olevaa
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poliittista päätöksentekoa.
Koneyrittäjien osalta
vaatimukset pitkäjänteisyydestä koskevat etenkin vero-,
energia-, liikenne- ja
metsäpolitiikkaa. Näistä metsäpolitiikka on
ollut viime vuosina vakain ja osa kiitoksesta
lankeaa kansalliselle
metsästrategialle ja
sen osallistavalle valmistelulle.
Samaan ennakoitavuuteen meidän pitää
päästä myös muilla
politiikan lohkoilla.
Orastavia lupauksia
antaa parlamentaarisen liikenneverkkotyö-

ryhmän esitykset, vaikka senkin lupaamien
panostusten toteutuminen mitataan vasta
tulevina aikoina. Hyvää
kuitenkin on se, että
10–12 vuoden tarvittava suunnittelujänne ja
korjausvelan vähentämisen tarve ovat koko
poliittisen kentän yhteisesti tunnustamia.
Yhtä lailla meidän pitäisi kyetä linjaamaan
energiapolitiikkaamme ottaen huomioon
huoltovarmuus, hajautettu tuotantomalli
sekä energiatuotannon
aluetalous- ja vaihtotasevaikutukset. Liian
paljon meillä mennään
laput silmillä, kulloin-

kin pinnalla oleva,
vaikkakin sinänsä
tärkeä, asia edellä
kuten energiassa tuulivoima tai juuri nyt
ympäristökysymyksissä meren muovihiukkaset.
Verotuksessa hyvä
tavoite on laaja veropohja ja alhainen veroaste, mutta niiden
ohella tulee miettiä
yritysrakenteemme
sirpaloitumista yhä
edelleen. Esimerkiksi
pienten yritysten
suhdannevaihteluiden kantokyky on
isoja olennaisesti
heikompaa, joten
tähän tarkoitetuilla
varauksilla olisi aivan

eri merkitys niille kuin
suuryrityksille.
Saman yritysrakenteen
sirpaloituneisuuden
tulee näkyä myös
ammatillisessa koulutuksessa. Tarvitsemme
jatkossa yhä enemmän
työvoimaa pienyritysvaltaisille aloille,
siis emme voi toimia
suurten työpaikkojen
ehdoilla. Mikä tärkeintä, nämä pienyritykset
ovat usein osa alihankintaketjua. Näin ollen
on kaikkien etu varmistaa se, että nuoret
voivat kouluttautua
vaikka maarakennusja puunkorjuualoille ja
niilläkin voidaan järjestää vaadittavat työssä-

oppimisjaksot.
Toivottavaa on, että
löydämme poliittiseen
päätöksentekoon
enemmän yhteistyön
rakentamiseen kuin
nurkkakuntaiseen
keskinäiseen riitelyyn
keskittyviä edustajia.
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Med riksdagsval i sikte

D

Ordförande
Markku Suominen

et är högst
ett år kvar
till kommande riksdagsval. Den sittande
regeringens sista betydande lösningar torde
komma i budgetrian.
Ekonomin återhämtar
sig men den avlägsnar
inte de många utmaningar vi möter under
kommande år p.g.a.
befolkningsstrukturens
förändring. Man skulle
unna en liten nation
smidighet att anpassa
sig till ändrade förhållanden, och det skulle
vara betydligt lättare
om man fick till stånd
ett långsiktigt och
förutsägbart politiskt
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beslutsfattande.
Maskinföretagarnas
krav på långsiktighet
gäller främst skatte-,
energi-, trafik- och
skogspolitik. Av dessa
har skogspolitiken varit den stabilaste under
senare år. Detta delvis
tack vare den nationella skogsstrategin och
dess beredare.
Vi borde uppnå samma förutsägbarhet
också inom andra
delar av politiken.
Förslagen från den
parlamentariska arbetsgruppen för trafiknätet ger ett litet löfte
även om förverkligandet av de utlovade

satsningarna mäts i
framtiden. Det är ändå
bra att behovet av
ett planeringsspann
på tio till tolv år och
en minskning av den
eftersatta reparationsskulden erkänns
av hela det politiska
fältet.
På samma sätt borde
vi kunna dra upp linjer
för vår energipolitik
och beakta försörjningsberedskap,
decentraliserad produktionsmodell och
energiproduktionens
inverkan på regionalpolitik och bytesbalans. Vi lever alltför
mycket med skygglappar för ögonen

vare sig det gäller,
i och för sig viktiga
frågor, som vindkraft
inom energiproduktionen eller som just
nu inom miljöfrågor,
mikroplaster i havet.
Inom beskattningen
är det ett bra mål
med bred skattebas
och låg skattegrad
men vi borde samtidigt fundera på
det faktum att vår
företagarstruktur blir
alltmer fragmenterad. Förmågan för
småföretag att klara
konjunkturväxlingar
är betydligt sämre
än hos storföretag
och därför har t.ex.
reserveringar en helt

annan betydelse för
småföretagen.
Samma uppdelning
av företagsstrukturen
borde också märkas
inom yrkesutbildningen. Vi kommer i fortsättningen att behöva
alltmer arbetskraft till
branscher som domineras av småföretag,
där vi inte kan verka
på storföretagens villkor. Det viktigaste är
att dessa småföretag
ofta fungerar som
underleverantörer så
det är till allas fördel
om ungdomarna kan
utbilda sig t.ex. inom
jordbyggnads- eller
virkesdrivningsbranschen och att man där

kan ordna de perioder
för inlärning i arbetet
som krävs.
Det är önskvärt att vi
hittar representanter för det politiska
beslutsfattandet som
kan koncentrera sig
mera på uppbyggande
samarbete än på knutpatriotism med inbördes stridigheter.
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Kohti uusia rakenteita

T
Toimitusjohtaja
Matti Peltola

oimintavuonna pidettiin
kuntavaalit,
joiden alla
pyrimme kääntämään
kuntien katsetta niiden
tulevaan rooliin jatkossa, kun sosiaali- ja
terveyskysymykset
siirtyvät leveämmille
harteille.
Nostimme teemoiksi
kuntien yhdyskuntatekniikan korjausvelan
sekä energiavalinnat
ja niiden omistajaohjauksen. Kummatkin
ovat kysymyksiä, joissa
kaivataan selkeästi
sekä pitkäjänteistä
näkemystä että sen
mukaista omistajaohjausta. Kunnista on jo
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katoamassa teknistä
osaamista esimerkiksi
vesihuollosta. Tällöin
ei ole edellytyksiä
kunnolliselle suunnittelulle, valmistelulle ja
valvonnalle.
Norminpurussa edettiin, kun erikoiskuljetusmääräykset tulivat
joustavammiksi. Muun
muassa koneenkuljetusajoneuvojen
pituusmitta kasvoi.
Metsään.fi muuttui
maksuttomaksi. Jos
ajokorttilaki muuttuu
suunnitellusti, nuorille
tulee uusia kesätyö- ja
harjoittelumahdollisuuksia koneyrityksissä. Nosturitarkastusten
perkaus saatiin liik-

keelle.
Turvetuotanto onnistui huonosti. Märkä
kesä vaikeutti merkittävästi turvetuotantoa. Turvetta tuotettiin kesän aikana
yhteensä vajaa 11 miljoonaa kuutiometriä,
mikä ei vastaa edes
nykyistä vuotuista
kysyntää, joka sekin
on menneisiin vuosiin
verrattuna alhaien. Varastot ovat huvenneet
ennätyksellisen paljon. Haketusyrittäjien
elonjäämiskamppailu
jatkui ilman selkeitä,
tilannetta parantavia
valtiovallan toimia.
Maarakentaminen oli

muun rakentamisen
tapaan edelleen vilkasta, mutta se keskittyi vahvasti harvoihin kasvukeskuksiin.
Digitalisaatio ja 3Davusteisuus olivat
vahvoja teemoja
toiminnassamme.
Metsänparannuksen
työmäärät ojitus- ja
tiehankkeissa olivat
hyvin alhaiset, vaikka
tukirahojen tulisi nimenomaan edesauttaa yhteishankkeiden
toteutusta.
Puunkorjuussa määrät olivat suuria, mutta se ei merkittävästi
heijastunut yrittäjille
parantuneena kannattavuutena. Jois-

sain paikoin päästiin
kuitenkin aiempaa
tasaisempaan työkuormaan.
Koneyrittäjien kehittämishankkeista
kunnianhimoisin oli
Datapankki-hanke,
jossa laaditaan yrittäjille työkalua tuottavuutensa nostoon ja
hyvään kustannusseurantaan. Hanke kytkeytyy vahvasti myös
koneyrittäjien rooliin
tiedontuottajana ja
omistamiensa tietojen
käytöstä päättäjänä.
Työmarkkinoilla
teimme uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen turvetuo-

tantoalalle maltillisilla
palkankorotuksilla ja
toimintaa järkevöittävillä tekstimuutoksilla.
Metsäkone- ja turvetuotantoaloilla neuvottelukumppaniksi oli
vaihtumassa Puuliiton
sijaan uusi Teollisuusliitto.
Viestinnässä otimme
käyttöön KL-mobiilisovelluksen, joka keräsi kiitettävästi käyttäjäkuntaa heti alusta
alkaen.

Yrittäjien Suomi 100
-kampanjassa, jossa
järjestettiin metsäretkiä lapsille ja nuorille.
Lämpimät kiitokset
jäsenistölle luottamuksesta, siitä, että Sinä
olet jäsenemme. Samoin kiitokset kaikille
luottamus- ja toimihenkilöille hyvin tehdystä panoksestanne
yhteisen tulevaisuuden eteen!

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi meni
osaltamme työn merkeissä muutoin, mutta
olimme mukana Partiolaisten ja Suomen
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Mot nya strukturer

U

Verkställande direktör
Matti Peltola

nder verksamhetsåret
hölls kommunalval
och vi försökte då
vända kommunernas
blickar mot deras nya
roll i och med att social- och hälsovårdsfrågorna flyttas över till
bredare axlar.
Som teman lyfte vi
fram reparationsunderskottet inom kommunaltekniken, och
energivalen och deras
ägarstyrning. Båda sakerna är frågor där det
tydligt behövs både
långsiktighet och åtföljande ägarstyrning.
T.ex. håller det tekniska
kunnandet om vatten-
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försörjning redan på
att försvinna från kommunerna och till följd
härav saknas förutsättningar för ordentlig
planering, beredning
och övervakning.
Nedmonteringen av
normer framskred
när reglerna för specialtransporter blev
mera flexibla och bl.a.
längdmåttet på fordon
för maskintransporter
ökade. Minskog.fi blev
avgiftsfri. Om körkortslagen förändras
planenligt får ungdomarna nya möjligheter
till sommarjobb och
praktik i maskinföretagen. Förenklingen av
krangranskningarna

påbörjades.
Torvproduktionen
lyckades dåligt p.g.a.
den våta sommaren.
Man producerade
knappt 11 miljoner
m³ torv vilket inte
ens motsvarar den
nuvarande, jämfört
med tidigare år, låga
efterfrågan. Lagren
har minskat rekordmycket. Flisningsföretagens kamp för
överlevnad fortsatte
utan att man från
statsmaktens håll fick
några klara åtgärder
som kunde förbättra
situationen.
Jordbyggnationen,
liksom annan bygg-

nadsverksamhet,
fortsatte livligt men
var centrerad till några få tillväxtcentra.
Digitalisering och 3D
hjälpmedel var starka
teman i vår verksamhet. Arbetsmängderna för diknings- och
vägbyggnadsprojekt
inom skogsförbättringen var låga trots
att penningmedel
uttryckligen skulle
användas för att hjälpa förverkligandet av
samarbetsprojekt.
Virkesdrivningens
mängder var stora
men de återspeglades inte märkbart i
förbättrad lönsamhet
för entreprenörerna.

I någon mån uppnåddes dock en jämnare
fördelad arbetsbörda.
Det mest ambitiösa
utvecklingsprojektet
för Maskinföretagarna
var Databanken där
man skapar ett verktyg
för företagarna att förbättra produktiviteten
och en god kostnadsuppföljning. Projektet
kopplas också starkt
till entreprenörens roll
som informatör och
som faktabank för beslutsfattande.
Inom arbetsmarknaden slöts ett nytt
tvåårigt kollektivavtal
för torvbranschen
med måttliga löne-

förhöjningar och
med textförändringar
som gör verksamheten förnuftigare. För
skogsmaskins- och torvbranscherna ändrar
förhandlingsparten
från Träfacket till det
nya Industrifacket.

barn och ungdomar.
Ett varmt tack till medlemskåren för förtroendet att just Du är vår
medlem. Tack också till
alla förtroendevalda
och tjänstemän för er
stora insats för vår gemensamma framtid.

KL mobilapplikationen togs i bruk inom
kommunikationen och
samlade från första
början ett nöjaktigt
antal användare.
Finlands 100-årsjubileum gick för oss annars
i arbetets tecken men
vi var med i Scouternas
och Finlands företagares kampanj som ordnade skogsutfärder för
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Järjestötoiminta

Helmikuussa järjestimme sihteeripäivät ja jatkojärjestökurssin, toukokuussa puheenjohtajien neuvottelupäivät Tallinnassa. Liittovaltuusto oli huhtikuun lopussa.
Isännöimme Ceettarin yleiskokousta kesäkuussa Aulangolla.

Jäsenmäärä
2362 jäsentä 16 jäsenyhdistyksessä vuoden lopussa
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Kymmenen vuotta Koneyrittäjien puheenjohtajana
toiminut Asko Piirainen jätti
tehtävänsä viimeisen toimikautensa päätteeksi.

Lappeenrannassa lokakuun
lopussa pidetty liittokokous
valitsi Koneyrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi Markku
Suomisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Vainionpään.
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Yleinen edunvalvonta

Yhdyskuntatekniikan korjausvelka ja energiavalinnat sekä omistajaohjaus olivat
teemoinamme edunvalvonnassa kuntavaalien alla. Myös ajokortti- ja energiasiat,
kuten nosturitarkastukset ja liikennekysymykset työllistivät. Metsään.fi saatiin
maksuttomaksi kesällä. Selvitys metsätraktoreiden nosturitarkastuksista käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Ammatillisessa koulutuksessa
tapahtui rakenteellinen uudistus. Olimme mukana muun muassa opetusministeriön koulutustoimikunnissa sekä metsä- että rakennusalalla.
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Kesällä teetimme tulosselvityksen yli 600 jäsenyrityksen tilinpäätöstiedoista, teimme markkinatilannekyselyn sekä useita muita kyselyitä jäsenille edunvalvonnan
tueksi. Taloustutkimus laati selvityksen kuntien yhdyskuntatekniikan korjausvelasta
ja teknisen toimialan tehokkuudesta.
Teetimme korjausvelkaselvityksen Suomen Yrittäjien, Rakennusliiton ja Infran kanssa sekä kuntaenergiaselvityksen MTK:n kanssa.
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Maarakennus ja konepalvelut

Maarakennusalalla töitä riitti, mutta toiminta keskittyi
kasvukeskuksiin. Urakkahinnat olivat laskussa ja töitä
siirtyi edelleen kunnilta urakoitsijoille. Kuntien rakennemuutoksen ja huonon taloustilanteen myötä ei investoitu niin paljon kuin olisi ollut toivottavaa ja kunnissa myös säästettiin perusparannuksista.
Järjestimme maarakennuspäivän huhtikuussa Tampereella. Teemana oli digitalisaatio.
Maarakennusalan jäseniä kutsuttiin tutustumaan 3D-ohjaukseen kaivantatilaisuuksiin.
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Metsä ja energia
Teollisuuspuun hakkuita tehtiin enemmän kuin koskaan
eli 63 miljoonaa
kuutiota. Metsäteollisuuden tuotteiden
menekki kasvoi.
Puuta korjattiin tavallista tasaisemmin
pitkin vuotta. Lämpimät säät vähensivät energiapuun kysyntää. Metsähakkeen
tuotantomäärä oli noin seitsemän miljoonaa kuutiota.
Laadimme metsäkonetiedon omistuksesta
ja käytöstä suositukset yhdessä metsäteollisuuden ja konevalmistajien kanssa.
Kansallisen metsästrategian toteutukseen osallistuimme montaa kautta.
Metsäalan asiakastahotapaamiset painottuivat metsänhoitoyhdistyksiin.
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Järjestimme Jyväskylässä metsäpäivän lokakuussa kausivaihteluteemalla.

Metsänparannus
Metsänparannustöitä tehtiin
aiempia vuosia vähemmän.
Koneyrittäjien metsänparannustyöryhmä käsitteli
vuoden aikana muun muassa
omavalvontaohjeita ja Metsähallituksen kilpailutusten laatubonuksia. Olimme mukana
hankkeessa, jossa järjestettiin
Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä -valmennuksia.

Turvetuotanto
Turvetuotantoa oli Suomessa vajaat 11 miljoonaa kuutiota. Märkä keli haittasi tuotantoa. Ohjeistimme jäseniä huonon sään aiheuttaman kehnon tuotantokauden
vaikutuksista selviämisessä.
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Työmarkkinatoiminta
Maarakennus- ja metsäkonealan työehtosopimukset olivat
voimassa edellisvuodelta, mutta
turvetuotantoalalle saatiin helmikuussa uusi kaksi tuotantokautta
kattava sopimus.
Metsäkonealan työturvallisuusopas päivitettiin.
Markku Törmänen jäi eläkkeelle,
jolloin asiamiestehtäviä muutettiin.

Ari Pihlajavaara ja Mirva Revontuli juhlivat kolmekymmenvuotista taivalta Koneyrittäjien
palveluksessa.
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Kehittäminen
Koneyrittäjien Datapankki-hanke käynnistettiin Finnmetko Oy:n kanssa. Datapankki on tiedonkeruu- ja seurantajärjestelmä koneyrityksille.
Rakensimme Tilastokeskuksen ja Bioenergia ry:n kanssa
turvealalle oman
konekustannusindeksin. Työterveyshuollon puitesopimusta testattiin
Etelä-Pohjanmaan ja
Kainuun yhdistysten
alueilla.
Yhdistykset järjestivät Koneyrittäjien
jäsenille erilaisia koulutuksia. Olimme mukana useissa edistämis-, tutkimus- ja
kehittämishankkeissa.
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Viestintä ja markkinointi
Pidimme alkuvuonna esillä tuontihakkeen
vaikutuksia Suomen energiantuotannolle.
Koska oli kuntavaalivuosi, herättelimme kuntia verkostojen korjausvelan taittamiseen sekä
kiinnittämään huomiota energiahankintoihin.
Viestimme traktorisäädöksistä paljon vuoden
mittaan. Metsäkonealalla aiheina olivat ylikapasiteetin sekä kausivaihtelun ongelmat.
Maarakennusalalla muistutimme byrokratian
purun tärkeydestä esimerkiksi kortti- ja pätevyysvaatimuksissa.
Osallistuimme Partiolaisten ja Suomen Yrittäjien Suomi 100 -kampanjaan, jossa järjestettiin
metsäretkiä lapsille ja nuorille.
Alkuvuonna jäsenviestinnässä painottuivat uudet työehtosopimusratkaisut metsäkone- ja turvetuotantoaloilla. Jäsenille tiedotettiin vuoden mittaan säädöksien
muutoksista ja byrokratian purusta. Viestimme jälleen jäsenille keinoja huonon
turvekesän vaikutusten vähentämiseen. Myös Kymppiliikkeen tavoitetta pidettiin
esillä. Yhdistysten Tiedotussavotta-kilpailun voitti Etelä-Suomen Koneyrittäjät. Kannustuspalkinnon saivat Etelä-Pohjanmaan ja Itä-Savon Koneyrittäjät.
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Talous
Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 2.737.668,71 euroa.
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Hallinto
Liittokokous
Varsinainen liittokokous pidettiin 28.–29.10. Lappeenrannassa.
Kokouksessa oli läsnä 63 virallista edustajaa.
Liittovaltuusto		
Varsinaiset jäsenet

Varamiehet

Ari Pohjola		
Jukka Storberg		
Mika Temonen		
Markku Miikkulainen
Hannu Sirén		
Jarmo Rautio		
Timo Ruhanen 		
Seppo Pulkkinen
Jyrki Härkönen 		
Teemu Myller		
Janne Tahvanainen
Aki Laaja		
Toni Hautala		
Jukka Vainionpää
Tarmo Laitinen 		
Pasi Känsälä		
Mathias Backlund
Jukka Tolonen		
Arto Sarajärvi		

Jari Hörkkö
Aatto Rekola
Heikki Niittylä
Kari Kangaspeska
Ari Siivonen
Jukka Kankaanranta
Antti Ihalainen		
Petri Hyvönen
Jussi Hakkarainen
Veini Matikainen
Mikko Varis
Matti Siikki
Martti Leppinen
Kari Kupiainen
Esko Pelto-Arvo
Heikki Ahola
Tomas Holm
Markku Haverinen			
Pentti Lampela

Sääntömääräinen liittovaltuuston kokous pidettiin Helsingissä 28.4.
Kokoukseen osallistui 18 liittovaltuuston jäsentä ja liiton hallitus.
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Hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa.
Asko Piirainen 		
Markku Suominen
Marko Pyykkönen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet
Mika Jormakka		
Tommi Lahti 		
Pasi Mikkonen
Seppo Saarelainen
Marko Vainionpää

Varamiehet
Jari Myller
Teemu Suvanto
Tatu Kimpanpää
Jouni Tynjälä
Marko Nummijärvi

Työvaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.
Asko Piirainen		
Tommi Lahti
Matti Peltola
Marko Pyykkönen
Markku Suominen

puheenjohtaja

Energiavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.
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Tommi Lahti 		
Marko Vainionpää

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet
Veli-Matti Haanperä
Timo Pyykkö 		
Matti Siikki 		
Mikko Sirviö 		

Varamiehet
Kari Kupiainen
Olavi Hiltunen		
Pentti Lampela
Seppo Kovanen

Maarakennusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa.
Markku Suominen
Seppo Saarelainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet
Toni Hautala		
Hannu Huoman
Heikki Niittylä		
Teemu Suvanto

Varamiehet
Olli Katila
Jari Laitinen
Petri Hyvönen
Jyrki Härkönen

Metsävaliokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.
Marko Pyykkönen
Mika Jormakka 		

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet
Hannu Hokkanen
Tatu Kimpanpää
Pasi Mikkonen		
Jari Myller		

Varamiehet
Seppo Pulkkinen
Kimmo Kulojärvi
Antti Ihalainen
Tarmo Laitinen

Vaalivaliokunta kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.
Pertti Lehtomäki
Pasi Heino
Hannu Kolehmainen
Simo Kuittinen
Jari Vento

puheenjohtaja
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Metsänparannustyöryhmä kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.
Harry Luokkamäki
Antti Sorri
Pekka Tolonen
Kai Valta

puheenjohtaja

Senioritoimikunta kokoontui kertomusvuonna kerran.
Reijo Laaja		
Hemmo Auvinen
Pekka Hakkarainen
Matti Juvonen
Urpo Vanhalakka

puheenjohtaja

Liiton tilintarkastaja
KHT Marko Reponen, varalla KHT-yhteisö Signia Tilintarkastus Oy
Liiton toiminnantarkastaja
Koneyrittäjä Kari Kangaspeska, varalla Koneyrittäjä Jukka Pere
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