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Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä
040 564 9804

Järjestöagrologi
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TÄMÄN ME TEIMME 2020

✓ Edistimme tukijärjestelmän yksinkertaistamisen valmistelua.
✓ Valmistelimme lomitusalueiden uudistusta.
✓ Toteutimme jäsenten toiveista ajankohtaisia sähköisiä koulutustilaisuuksia.
✓ Teimme yhdistysten kanssa Kokkaa Kotimaista -kampanja alueen yläkouluille. Kotimaisen
ruoan kokkaukseen osallistui 2000 kahdeksasluokkalaista.
✓ Osallistuimme Yrityskylään yhdessä MTK keskusjärjestön kanssa omalla osastolla.
✓ Vaikutimme Poronhoitolain uudistukseen arviolautakunnan päivittämiseksi.
✓ Korostimme oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen ja maanomistajan omaisuuden
suojan puolustaminen.
✓ Puolustimme oikeutta viljellä eloperäisiä maita valtakunnallisesti ja korostimme alueellisen tutkimuksen tarpeellisuutta ja sen rahoituksen turvaamista.
✓ Innostimme jäseniä aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa maatalouden tunnettuuden lisäämiseksi mm. Landella Luistaa podcastin muodossa.
✓ Johtokunta otti aktiivisesti kantaa aloitteiden 5 kpl ja lausuntojen 16 kpl muodossa.
✓ Vaikutimme vesienhoitotoimenpideohjelmien laadinnassa.
✓ Autoimme jäseniä erilaisten maankäyttö ja korvausasioiden parissa.
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Toiminnanjohtaja:
Poikkeusvuosi
Vuoden 2020 toimintaa väritti merkittävästi
globaalisti levinnyt ja vaikuttanut koronaviirus. Ilmeisesti edelleen on epäselvää mistä
tauti sai alkunsa, mutta aika tavalla maaliskuusta 2020 alkane rajoitteista on tullut arkipäivää suomalaisille. Tämä pakotti uudenlaisiin toimintamalleihin myös järjestössä ja tapahtumia järjestävissä hankkeissa. Käytännössä kaikki fyysiset kokoukset peruttiin ja tilaisuudet siirrettiin erilaisille verkkoalustoille.
Yhdistysten kevätkokouksista ehdittiin pitää
fyysisenä puolet ennen rajoituksia. Rajoitusten
alkaessa kiireellisimpiin asioihin lukeutui maatilojen varautumissuunnitelmien päivitys.
Tuottajaliitto keräsi kasvukautta varten alueen
koneurakoitsijoiden yhteystietolistan kyselyllä
ja se on edelleen liiton sivuilla käytettävissä.
Samalla päivitettiin tilannekuva lomituksen ja
muiden sidosryhmien kanssa taudin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Ongelmalliseksi muodostui vierasperäisen työvoiman saanti niille tiloille, joilla
kasvukauden aikainen toiminta oli laskettu sen
varaan. Tässä työssä jo perustettu TöitäSuomesta-työvoimapalvelu otti ohjat ja sai työvoimatilannetta helpotettua ripeällä toiminnalla.
Onneksi koronaviirus ei aiheuttanut laajoja
tartuntoja kasvukauden aikana tai muutenkaan
maatiloilla, jolloin tilanteesta selvittiin ilman
pahempia ongelmia. Suurimmat haasteet nousivat työvoimasta ja sen saatavuudesta, mutta
tilanne korjaantui kesän aikana ja suurilta tuotannon supistuksilta vältyttiin.

oli sääntömuutosten hyväksyminen kahdessa
kokouksessa eri tasoilla. Tämän toteutus haastoi koko organisaation, koska fyysiset kokoukset oli mahdoton toteuttaa osan aikaa vuodesta. Sääntömuutosten läpivienti ja jäsenrekisterin päivitys vaativat joustavuutta
järjestön eri tasoilta ja tässä kohtaa on
syytä kiittää yhdistysten toimijoita ja vetäjiä joustavuudesta ja siitä työstä mitä
olette tehneet yhdistyksen eteen.
Toiminnan aktiivisuuden ja joustavuuden näkeminen on tuonut uskoa tulevaisuuteen tänne
tuottajaliiton toimistolle saakka. Aloitimme Liminkalaisten Hanna Luukisen ja Maija Kylmäsen toimesta uudenlaista viestintää radiotarinoiden muodossa. Heillä syntynyt ajatus Landella Luistaa -podcasteista on saavuttanut jo
kolmen tuhannen kuuntelijan rajan. Erityiskiitos myös Kokkaa Kotimaista -kuluttajakampanja onnistumisista, jossa saimme vietyä yli
kahdelle tuhannelle yläkoululaiselle viestiä
suomalaisesta ruoasta ja sen valmistuksesta.
Parempaa ja tehokkaampaa kuluttajatyötä on
vaikea keksiä.
Matti Tyhtilä
Toiminnanjohtaja MTK-Pohjois-Suomi

Yleisesti koronasulut on nostanut kotimaisen
ruoantuotannon arvostusta ja lähiruoka kiinnostaa kuluttajia aiempaa enemmän. Tästä
toiveen mukaan jää taloudellista hyötyä myös
ketjun alkuun tuottajalle aikaa myöden. Järjestössä suurimpana yhteisenä ponnistuksena
103. TOIMINTAVUOSI
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Puheenjohtaja:
Turvattua tuotantoa kiristyvässä
ympäristössä
Vuosi 2020 toi ihmiskunnalle haasteeksi näkymättömän vihollisen, korona-viruksen, jonka torjumiseksi ja pysäyttämiseksi maailmalla toteutettiin ankariakin toimia ulkonaliikkumiskieltoineen
sekä rajasulkuineen. Suomessakin Uudenmaan
maakunta eristettiin väliaikaisesti; vain välttämätön liikennöinti maakuntaan ja pois oli sallittua. Maatiloilla töitä tehtiin entiseen malliin ahkerasti välttäen kaikkia ylimääräisiä kontakteja.
Jopa kotieläintarkastuksetkin olivat kevään akuuteimman ajan pysähdyksissä ja viranomaiset valvoivat ehtojen noudattamista ns. hallinnollisilla
tarkastuksilla ilman tilakäyntejä. Tilat, kuten
koko elintarvikeketjukin pärjäsivät vuodesta pandemian suhteen hyvin ja kansakunnan ruokahuolto onnistuttiin järjestämään pieniä hamstrauksesta johtuvia puutteita lukuun ottamatta
erinomaisesti. Tästä on paljolti kiittäminen suomalaista vastuullisuutta, jonka eturintamassa viljelijät näyttävät hyvää esimerkkiä.
Kulutuskysyntä kohdistui ravintolaruokailusta kotiruokailuun, joka vahvisti etenkin kotimaisen lihan kysyntää ja näkyi myöskin lihatalojen vuoden
tuloksessa. Myöskin välipalatuotteiden menekki
kasvoi koululaisten käydessä etäkoulua kotonaan.
Ruoan laitto ja leipominen kokivat uudelleensyntymisen, jonka soisi jatkuvan uutena iloisena
perheitä yhdistävänä toimintana tulevina vuosinakin.
Pandemiasta huolimatta EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa sorvattiin kasaan ja sykäyksen
tälle antoi kesällä sovittu EU:n budjettikehys
seuraavalle ohjelmakaudelle. Budjettikehys toi
jokaiselle jotakin ja Suomen osalta painotus oli
maatalouden rahoituksen turvaamisessa, joka
toikin noin 400 miljoonaa euroa maatalouden kehittämiseen kohdennettua rahaa enemmän kuin
komission alkuperäisessä esityksessä, joka olisi
leikannut ns. kakkospilarin tukia noin 12 – 13 prosenttia. Tulevalla ohjelmakaudella maatalouden
tulee noudattaa enempi ilmasto- ja ympäristötoimia ja vielä on epäselvää kuinka halutut tavoitteet lannoitteiden, kemiallisten torjunta-ainei-
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den ja antibioottien käytön vähentämisestä sovitetaan kansalliseen maatalousohjelmaan. Lisäksi
tavoitteena on luomupinta-alan nosto 25 prosenttiin viljelyalasta.
Kotimaassa keskustelu ilmasto- ja ympäristötoimien ympärillä kiihtyi etenkin syksyllä ja keskustelun syyttävä sormi osoitti valitettavan usein
meidän vihreitä elinkeinoja kohtaan. MTK on halunnut tuoda keskusteluun asioita tietopohjalta
ja onkin tuottanut ilmasto-ohjelman jälkeen muitakin ratkaisukeskeisiä ohjelmia ympäristöasioiden hyvistä käytännöistä mm. vesiohjelman, monimuotoisuusohjelman sekä vastuullisuusohjelman muodossa. Lisäksi MTK oli yhdessä SLC:n
kanssa laatimassa maatalouden ilmastotiekarttaa, jonka kirjoittamisesta vastasi LUKE ohjausryhmän opastamana. Valmistuneessa tiekartassa
oli toimenpide-esityksiä hiilineutraaliin Suomeen
siirtymiselle maatalouden osalta ja hinta-arviot
toimenpiteiden kustannuksista. Totesimme toimenpide-esityksien olevan meidän alueelle ongelmallisia mm. yksivuotisten viljelykasvien viljelyn rajoittamisesta tai tukien leikkaamisen osalta
ja lähetimmekin keskusliiton johtokunnalle lausunnon, jossa toimme esille ettemme voi hyväksyä tällaisten esitysten eteenpäin viemistä. Johtokuntamme on sitoutunut puolustamaan alueellemme tärkeiden eloperäisten maiden viljelyä ja
olemme tuoneet esille useaan otteeseen Ruukin
tutkimusaseman ilmasto- ja ympäristötutkimuksen tarpeellisuuden ja rahoituksen riittävyyden
myöskin tulevaisuudessa.
Kaikesta ympäristökeskustelusta huolimatta täytyy muistaa arki tiloilla; jaksaminen kaikkien
vaatimusten, kirjaamisten ja odotusten sekä
usein taloudellisten paineiden keskellä. Tähän
arjessa auttamiseen MTK:n tulee keskittyä tulevaisuudessa entistä painokkaammin.
Jari Ahlholm
Puheenjohtaja MTK Pohjois-Suomi
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Varapuheenjohtaja:
Terveiset Kainuusta!
Vuosi 2020 oli toisaalta pitkä, mutta toisaalta
lyhyt ja tämän tunteen aiheuttaja on koronapandemia, mikä alkoi jyllätä vuoden alkupuolella Suomessakin. Kainuussa tartuntoja alkoi
tulla jo maaliskuun lopulla ensimmäisen kerran.
Varsinaista muutosta tuo korona ei meidän töihin täällä Kainuussa aiheuttanut: lehmät ja
mullit hoidettiin sekä peltotyötkin kevään ja
kesän edetessä tehtiin. Muuten tietysti vaikutusta sitten olikin: kontaktit vähenivät ja etäisyyksiä pidettiin, kun seminologi/eläinlääkäri
kävi, samoin vasikoiden ja teuraiden hakijat
kävivät ja eipä maitoautokuskiakaan tarvinnut
jututtaa.
Kauppareissut vähenivät ja niistä tuli jopa
suunnitelmallisempia, mikä kyllä oli ihan hyväkin asia. Tiloilla lomia peruttiin keväällä, kun
mihinkään ei voinut matkustaa ja kotimaassakin oli Uudenmaan sulkua ja hotelleja kiinni.
Tästä tulikin sitten lomatoimelta viestiä, että
olisi hyvä edes joitakin lomapätkiä pitää, niin
ei syksy ruuhkautuisi, kun tilanne olisi normaalimpi. Mitä se ei sitten ihan ollutkaan. Lomia
saatiin sitten pidettyä ja ne lomat ovat kyllä
tarpeellisia kotieläintiloille.
Samalla on oltu kuulolla lomituksen paikallisyksiköiden laajentumisasiassa ja liiton puolelta
lausuttu myös näkemykset mahdollisesta uudesta/laajemmasta lomitusalueesta. Samoin
on tehty myös muuta edunvalvontaa, joista jo
tj ja pj ovat omissa puheenvuoroissa maininneet.

näyttää kuinka lopulta käy. Tiloja on myös lopettanut ja syyt ovat varmasti tilakohtaisia.
SPV:t ovat jääneet vähiin, jos niitä on tehtykään.
Koronan tiimoilta on luottamustoimien hoidossa tehty digiloikka eli kokouksia on hoidettu
etänä tietokoneen ja etäyhteyksien avulla. Sinällään kätevää, kun voit mennä kotona tietokoneen ääreen, laittaa kuulokkeet korville ja
ottaa etäyhteyden vaikka Brysseliin. Ja kun kokous on ohi, niin voi jatkaa töiden tekemistä
kotona. Keskustelut onnistuvat ja asiat saadaan hoidettua, vaikka ei tämä etäyhteys kyllä
poista ihan livekokoustamisen tarvetta. Olen
itse hoitanut etänä tukihakemusten täytön ja
viljelysuunnitelman tekemisen viime vuonna.
Harmillisesti koronan tiimoilta on yhdistysten
ja liiton yleiset kokoukset fyysisesti jäänyt pitämättä, etänä on toki pidetty ja siellä on ollut hyvin osallistujia. Kannustan jatkossakin
osallistumaan etäkokouksiin tai ainakin olemaan kuulolla.
Tätä kirjoittaessani koronapandemia on edelleen voimissaan, mutta rokotukset etenevät ja
jospa se korona pikku hiljaa heikkenee. Pidetään lomia, valmistaudutaan kevään ja kesän
töihin kuitenkin hyvillä mielin.
Ja pysytään terveinä!
Eija Komulainen
Varapuheenjohtaja, MTK Pohjois-Suomi

Kainuussa on vuoden 2020 aikana ollut muutama navettaprojekti ja ne voi ehken jäädä vähään aikaan viimeisiksi, kun uutena tietona
tuli alkuvuodesta, että Valio ja valiolaiset
osuuskunnat siirtyvät kuluvan vuoden alusta
sopimustuotantoon. Juttua on riittänyt asian
tiimoilta puolesta ja vastaan. Aika varmasti
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Jäsenistö ja hallinto
Toimialue
MTK-Pohjois-Suomen toimialueen vuonna 2020
muodostivat 33 kuntaa tai kaupunkia. Liiton kotipaikka on Oulu ja toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Kajaanissa.

MHY Rokua-Paljakka, MHY Kainuu sekä MHY Yläkainuu.
K u n n i a j äs e n e t
Juhani Keränen, Muhos, Kauko Törmänen, Kuusamo, Timo L. Kauppi, Tyrnävä ja Eero Isomaa,
Nivala.

Liiton johtoelimet ja toimihenkilöt v. 2020
J o h t o k u n t a - j o h t o ku n n a s s a v u o d e s t a

Jäsenistö

Jari Ahlholm, Kärsämäki
-puheenjohtaja 2015 alkaen

2010

Eija Komulainen, Kuhmo
-varapuheenjohtajana 2017 alkaen

2017

Esa Kemppainen, Hyrynsalmi

2017

Samuli Leinonen, Vaala

2017

Hanna Luukinen, Liminka

2016

Eija Kodis, Nivala

2015

Tuomas Laakkonen, Kuusamo

2019

Heikki Rintala, Haapajärvi

2019

Tuomo Tamminen, Rannikko

2012

Sami Nivala, Rannikko (*)

2019

(*) Nuorten valitsema edustaja

Y h d i s t y ks e t
Kertomusvuonna oli Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liiton jäseninä 29 maataloustuottajain yhdistystä. Yhdistysten kokonaisjäsenmäärä 31.12.2020 oli 9951 jäsentä.
Yhteisöt
Yhteisöjäsenmaksun kertomusvuodelta maksoivat seuraavat yhteisöt: Lihakunta, Osuuskunta
Pohjolan Maito, Osuuskunta ItäMaito, LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa
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Valiokunnat
Työvaliokunta
Jari Ahlholm, Eija Komulainen ja Matti Tyhtilä.
Maaseutunuorten valiokunta
Sauli Joensuu Rannikko, Johanna Malinen
Kuhmo, Topi Puurunen Oulunseutu, Suvi Moilanen Rannikko, Tauno Paakkari Rannikko,
Tanja Kemppainen Vaala, Taru Vähäsöyrinki
Keskipiste, Kyösti Eskola Kärsämäki, Petteri
Heikkinen Oulunseutu, Esa Runtti Rannikko
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sekä Sami Nivala Rannikko kutsuttuna johtokunnan jäsenenä. Sihteerinä Sirpa Laitinen.
Kotieläinvaliokunta
Outi Piukkala Pyhäjoki, Petri Kurvinen Vaala,
Mika Piirainen Kuhmo, Tuomo Tamminen Rannikko, Hanna-Mari Kasurinen Inari-Utsjoki ja
Petri Leinonen Tornio. Sihteerinä Sirpa Laitinen.
Kasvinviljelyvaliokunta
Ilkka Matinolli Tyrnävä, Tapio Tuhkanen Kajaani, Kati Mattila Rannikko, Rauno Haapala
Rannikko, Jyrki Nykänen Sotkamo, ja Petri Leinonen Vaala. Sihteerinä Matti Tyhtilä.
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
Tarmo Turunen Oulunseutu, Panu Jaakonaho
Haapajärvi, Tuula Korvajärvi Paltamo, Pauliina
Räisanen Sotkamo, Juhani Lampela Alakemijoki ja Tuomo Marttila MHY Länsi-Pohja. Sihteerinä Matti Tyhtilä.
Porot-valiokunta
Henri Hentilä Kuusamo, Tuomas Laakkonen
Kuusamo, Heikki Putula Pudasjärvi, Tuomo Leinonen Simo, Heikki Lehtiniemi Posio ja Terho
Tennilä Itä-Lappi. Sihteerinä Kaija Kinnunen.
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Riitta Kähkönen Kuhmo, Taina Laukkanen-Ervasti Kuusamo, Eija Kodis Nivala, Anna Widnäs
Rannikko, Sakari Manninen Rovaniemi ja Heikki
Moilanen MHY Ylä-Kainuu. Sihteerinä Markku
Karjalainen.
Maa- ja ympäristövaliokunta
Urpo Heikkinen Oulunseutu, Sami Nivala Rannikko, Heikki Rahko Paltamo, Merja Korpi Ylitornio, Pekka Lehto MHY Rovaniemi ja Jaakko
Soronen MHY Koillismaa. Sihteerinä Matti Tyhtilä.
Jäsenpalvelut-valiokunta
Päivi Sivonen Kajaani, Mika Koukkari Vaala,
Liisa Ojantakanen Rantsila, Päivi Lepistö Rannikko, Hanna-Mari Kasurinen Inari-Utsjoki ja
Pirkko Ruotsalainen MHY Pyhä-Kala. Sihteerinä
Markku Karjalainen.

Jari Käkilehto MHY Koillismaa, Heikki Moilanen
MHY Ylä-Kainuu, Matti Heikkilä MHY Siikalakeus, Juha Sipola Mhy Oulun Seutu, Tuomo
Tamminen MTK P-S, Eija Komulainen MTK P-S,
Markku Ekdahl MTK metsälinja, Heikki Rahko
MTK metsälinja ja Matti Tyhtilä MTK P-S.
Liiton edustajina eri yhteisöissä ovat kertomusvuonna toimineet mm.:
MTK:n valtuuskunta
II:n varapuheenjohtaja Matti Alatalo Pudasjärvi
Varsinaisina jäseninä: Jari Ahlholm Kärsämäki,
Eija Komulainen Kuhmo, Laura Mulari Ylä-Kainuu, Sauli Joensuu Rannikko ja Jukka Ojantakanen Rantsila. Varajäseninä: Petteri Heikkinen
Oulunseutu, Outi Komulainen Kuhmo ja Ossi
Erkkilä Nivala.
MTK:n valiokunnat
Peltokasvit-valiokunta: Ilkka Matinolli, Tyrnävä, Erikoiskasvit-valiokunta: Jaakko Tervakangas, Rannikko
Lihavaliokunta: Samuli Leinonen, Vaala
Peruna verkoston pj: Heikki Markus, Tyrnävä
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta:
Tarmo Turunen, Oulunseutu
Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta: Eija Kodis, Nivala
Jäsenpalveluvaliokunta: Päivi Sivonen, Kajaani.

Työryhmät ja edustaminen
Toimihenkilöt ja luottamushenkilöt ovat olleet
vuoden aikana edustamassa liittoa useissa lähimpien sidosryhmien työryhmissä ja hankkeiden ohjausryhmissä näitä ovat mm.: ELY-keskukset Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu,
ProAgriat, eri metsäalan toimijat ja alueen
maa- ja metsäalan oppilaitokset.

Metsävaliokunta
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Huomionosoitukset

Toimihenkilöt

Liiton viiri:

Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä, agrologi (AMK)
1.9.2017-

Mika Niku Haapavesi
Sanna Marjala Rannikko
Vuoden helmi 2020: MTK Liminka

Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen, agrologi
1.1.2001 –

Stipendit:
OAMK:n luonnonvara-alan monimuotokoulutuksen opiskelija Piia Oja
Peruskoululainen Mats Mikkonen innokkuudesta
toimia koulun ohella maatalouden kiireapuna
karjatiloilla.
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Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen, agrologi (YAMK)
4.8.2008 –
Toimistoassistentti
Liisa Pennanen, agrologi, tradenomi (AMK)
5.9.2016 -
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MAATALOUSTUOTTAJAIN POHJOIS-SUOMEN LIITON JÄSENYHDISTYSTEN HENKILÖJÄSENET 31.12.2020
Viljelijäjäsenet ja viljelmät peltopinta-alaluokittain

Tukia
Jäsenten
Tukia Järjestäy hakenei- Järjestäyty- Jäsent
peltoYht.
hakenei- tyden
misaste
en
viljelytiloja, peltoala,
Kunta ja/tai
ta tiloja misaste tilojen hehtaareist tiloja, kpl yli 0,01
ha
Tuottajayhdistys
(MMM) tiloista
ha.
a
kpl
ha
jäsenrek
Haapajärvi
150
66,0
8808
68,6
164
99
6042
Haapavesi
186
77,4
13040
90,6
183
144
11808
Hailuoto
31
67,7
2120
69,7
35
21
1477
Ii (kunta)
80
2533
Iinseutu (Ii ja Yli-Ii)
77
53
2551
Kajaani
87
57,5
3874
70,7
70
50
2740
Kuhmo
122
77,0
4308
78,6
148
94
3384
Kuusamo
168
47,6
5225
64,2
111
80
3353
Kärsämäki
112
75,9
7231
83,9
118
85
6066
Liminka
108
9373
84,2
Liminka
84
69
5490
Ala-Temmes
27
19
1779
Lumijoki
73
64,4
5728
62,1
69
47
3559
Merijärvi
48
97,9
2805
80,9
64
47
2270
Nivala
307
74,6
17748
80,1
299
229
14223
Oulainen
125
6361
Oulainen-Vihanti
219
159
8502
Kempele (kunta)
46
2467
Oulu (kaupunki)
280
9134
Oulunseutu
218
151
6574
Muhos (kunta)
138
7614
Utajärvi (kunta)
87
4229
Oulujokivarsi
159
114
7671
Paltamo
60
61,7
1932
63,9
66
37
1234
Pudasjärvi
112
59,8
3681
70,0
108
67
2578
Pyhäjoki
87
88,5
4857
82,0
118
77
3984
Pyhäjärvi
128
66,4
6316
71,9
139
85
4540
Raahe (kaupunki)
171
9501
Siikajoki (kunta)
201
18728
Rannikko
251
185
17492
Siikalatva (kunta)
303
17313
Keskipiste
191
141
8926
Pyhäntä (kunta)
35
1768
Rantsila
87
60
4341
Sotkamo
191
62,8
7703
76,9
161
120
5924
Taivalkoski
58
60,3
1468
69,3
50
35
1017
Tyrnävä (kunta)
142
78,9
10956
85,5
Tyrnävä
140
95
8559
Temmes
42
17
810
Vaala
96
66,7
6399
83,4
86
64
5334
Ylä-Kainuu
224
79,5
7479
70,0
178
110
5237
Hyrynsalmi (kunta)
42
1087
Puolanka (kunta)
53
2273
Ristijärvi (kunta)
42
1533
Suomussalmi (kunta) 87
2586
Tuottajaliitto yht.
4 180
58,47 218178
72,2
3662
2444
157465
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Yht.
peltoala,
ha 2019
Perh.
j.rek Lis/väh Jäs.
6313
-271 367
11948
-140 344
1477
0
38

Muit
Jäsenet
a Kunnia- yhteensä
Jäs. jäsenet 31.12.2020 2019 Lis/ väh
23
0
554
609
-55
22
0
549
560
-11
2
0
75
78
-3

2604
2901
3427
3587
5968

-53
-161
-43
-234
98

129
100
197
179
192

5
11
9
9
6

0
0
0
1
1

211
181
354
300
317

212
190
361
337
317

-1
-9
-7
-37
0

5416
1779
3629
2295
14360

74
0
-70
-25
-137

128
38
95
126
522

9
3
2
1
10

0
0
0
0
1

221
68
166
191
832

232
72
174
182
854

-11
-4
-8
9
-22

8547

-45

345

14

3

581

599

-18

6618

-44

336

48

1

603

625

-22

7874
1275
2706
3984
4550

-203
-41
-128
0
-10

272
74
162
269
214

7
8
10
5
6

4
0
1
2
0

442
148
281
394
359

451
160
301
406
378

-9
-12
-20
-12
-19

17426

66

331

25

1

608

603

5

9327

-401

283

11

0

485

527

-42

4606
6157
1060

-265
-233
-43

125
239
86

5
10
6

0
1
0

217
411
142

231
426
143

-14
-15
-1

8694
808
5450
5801

-135
2
-116
-564

223
87
189
293

10
1
0
11

1
0
0
0

374
130
275
482

397
136
283
550

-23
-6
-8
-68

-3122 5983 289

17

9951

160587

10394 -443
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Jäsenten ikäjakauma vuoden 2020 lopussa
MTK Pohjois-Suomi ry:n yhdistysten jäsenet

(Lähde: jäsenrekisteri)

13%
36%
20%

31%

0-35

35-49

50-65

65-

Maatilojen tulovirrat alueelta vuoden 2018 tiedoin
(Lähde: Kantar TNS)
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Liiton toiminta
Sääntömääräiset kokoukset

Johtokunnan kokoukset

Kevätkokous 15.6.2020, Haapajärvi

Johtokunta otti kantaa seuraavista asioista
vuoden 2020 aikana:

Liiton kevätkokous pidettiin Haapajärvellä
JEDU maatalousoppilaitoksen tiloissa
15.6.2020. Kokousedustajat osallistuivat pääasiassa etäyhteyden kautta (Laki väliaikaisesta
poikkeamisesta yhdistyslaissa HE 45/2020 vp).
Erityisjärjestelyjen vuoksi ulkopuolisia alustajia ei kutsuttu. Asialistan pääkohtana oli sääntömuutos ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen hyväksyminen. Kokoukseen osallistui
etäyhteydellä yhdistyksistä 42 varsinaista kokousedustajaa ja yhteisöistä 2 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 44 kokousedustajaa ja kaikkiaan 56 henkeä. Poissa olivat MTK Hailuoto,
MTK Liminka, MTK Lumijoki, MTK Oulujokivarsi
ja MTK Taivalkoski.
Syyskokous 30.11.2020, Paltamo
Liiton syyskokous pidettiin Paltamossa Kainuun
Opistolla 30.11.2020. Alustajana oli toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, MTK. Wallin kertoi, että
korona-aika on vaikuttanut myös järjestön toimintaan. Liikkuminen kentällä on vähentynyt,
mutta toisaalta edunvalvontatyötä on tehty
ehkä enemmänkin kuin aikaisemmin etäyhteyksiä hyödyntäen. Yhteiskunnallisen keskustelun henki on tällä hetkellä suorastaan loukkaavaa maaseutuelinkeinoja ja niiden harjoittajia kohtaan. Viestinnässä ei määrä riitä, ongelmana on saada viesti perille ymmärrettävästi vastaanottajalle. Tässä tarvitaan järjestön koko kenttä avuksi.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton uudet säännöt
(toinen käsittely), toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2021 sekä tehtiin luottamushenkilövalinnat. Kokoukseen osallistui etäyhteydellä 27 yhdistyksestä 90 kokousedustajaa ja
yhteisöjäsenistä 5 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 95 kokousedustajaa ja kaikkiaan kokoukseen osallistui 106 henkilöä. Poissa olivat
MTK Hailuodon ja MTK Taivalkosken edustajat.
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27.1.2020 - Lausunto Uudeksi laiksi porovahinkojen arviolautakunnasta
27.1.2020 - Lausunto ehdotuksesta uusista paikallisyksiköiden toiminta-alueista
17.3.2020 – Esitys koronavirustilanteen huomioinnista tilojen tukivalvonnoissa.
24.4.2020 - Lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laiksi poronhoitolain muuttamisesta.
5.5.2020 – Lausunto Pohjois-Suomen maitotilojen kilpailukyvyn parantamisesta.
7.5.2020 – Toimenpidepyyntö: Maatalouselinkeinolle tärkeä tiestö on saatava kuntoon.
18.5.2020 - Lausunto Vaalan Turkkiselän tuulivoimapuiston kuulutuksen johdosta.
29.5.2020 - Lausunto Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston kuulutuksen johdosta.
10.6.2020 – Lausunto luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Sotkamon Naapurinvaaraan.
26.6.2020 - Lausunto Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineistosta.

26.6.2020 - Lausunto Oulaisten kaupungin ympäristösuojelumääräyksistä.
1.7.2020 – Aloite porojen aiheuttamien vahinkojen ilmoitusmenettelystä.
7.8.2020 – Lausunto ehdotuksista maaseutuyrityksiin kohdistuvista elvyttämistoimista koronan aiheuttamaan talouden heikkenemiseen.
17.9.2020 - Peltojen korvauskelpoisuus ja siihen liittyvät ratkaisuehdotukset.
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17.9.2020 – Lausunto MTK:n ilmastotiekartasta.
18.9.2020 – Lausunto peltovahinkojen oppaasta
poronhoitoalueelle.
18.9.2020 – Lausunto Pohjois-Pohjanmaan alueellisista kehitysnäkymistä.
13.10.2020 - Lausunto peltovahinkojen oppaasta poronhoitoalueelle.
20.10.2020 – Lausunto MTK:lle: Katse ohjelmakauteen 2023- ohjelma ruoantuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.
29.10.2020 - Lausunto luonnoksesta hallituksen
esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta.
4.11.2020 – Aloite luottamushenkilöiden kulukorvauksista.
4.12.2020 – Vastaus lausuntopyyntöön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsityksen
määräaikaisesta tukemisesta.

Johtokunnan kokoukset
Johtokunnan strategiatyö
Tuottajaliiton johtokunta aloitti strategiatyön
valmistelun syksyn aikana niin että kehittämistyön koordinaattoriksi valittiin Maaseudun Sivistysliitto. MSL:n toimesta johtokunnan jäsenet vastasivat itsearviointikyselyyn, jonka tuloksia purettiin seminaarissa Kuusamossa 11.13.11.2020. Työ jatkuu tavoitteet ja keinot työkirjan valmistelulla ja johtokunnan jäsenten osaamisarvioinnin kautta.
Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa. Ohessa lyhyet koosteet kokouksista:
7.-8.1.2020, Katinkulta, Sotkamo
Puheenjohtajaksi valittiin Jari Ahlholm Kärsämäeltä, varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Komulainen Kuhmosta
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MTK:n valtuuskunnan jäsenten toteaminen ja
varajäsenten valinta: sääntöjen mukaan liiton
johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat varsinaisia valtuuskunnan jäseniä.
Varajäseniksi valittiin Hanna Luukinen ja Esa
Kemppainen. Kutsumisjärjestykseksi arvottiin
1. Esa Kemppainen ja 2. Hanna Luukinen. Kokouksessa päätettiin, että Matti Alatalolla on
valtuuskunnan varapuheenjohtajana puhe- ja
läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Valtuuskunnan kaikilla jäsenillä tuottajaliiton alueelta on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskuntaa
edeltävissä kokouksissa. Kokouksissa käytiin
läpi yhdistysten esitykset liiton valiokuntiin ja
tehtiin valinnat. Ajantasaiset valiokunnat löytyvät liiton nettisivuilta.
Kokouksessa päätettiin koota alueellisiksi verkostoiksi seuraavat: luomu, nuoret, kasvinviljely, kotieläin, jäsenpalvelut, osaaminen ja
hyvinvointi, yrittäjyys ja elinkeinot, ympäristö
ja maankäyttö sekä porot. Verkostojen yhteydenpitovälineenä toimivat etusijassa whatsupp-sovellus ja toissijaisena sähköposti.
Vuoden Helmi -kisan osallistuivat MTK-Liminka,
-Kajaani, -Paltamo, -Nivala ja -Raahenseutu.
Hakemukset tässä viestissä liitteenä; Nivalan
erillisenä spostina. Voittajaksi valittiin MTKRaahenseutu ja yhdistykselle luovutetaan kevätkokouksessa 1000€ toimintaraha. Perusteena uusi ja erilainen tilaisuus kuntapäättäjiin päin.
Suunnitelmaa maatalouspolitiikan osalta v.
2020: Tapaamisia kansanedustajien kanssa pyritään järjestämään yhteistyössä puoluetoimistojen kanssa. Lehdistön suuntaan uutena
asiana etsitään esimerkkitiloja, joita voidaan
käyttää haastatteluja varten. Tässä tukena ja
apuna toimii myös rakenteilla olevat verkostot. Kansanedustajien kummitilatapaamisiin
kutsutaan johtokunnan jäseniä ja paikallisen
lehdistön edustajia. Selvitetään mahdollisuutta
saada aluetoimittaja alueelle MT-lehteen kirjoittajaksi.
Vesitankki-kyselyn tulokset; toiminnanjohtaja
esitteli kyselyn tuloksia. Vastauksia saatiin yh-
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teensä 101 tilalta, mitä voi pitää hyvänä tuloksena. Päätettiin lähettää yhdistyksiin ja vastanneille yhteenveto kyselystä sekä käydä se
läpi liiton kevätkokouksessa. Päätettiin esittää
ministeriölle, että porakaivojen rakentaminen
luettaisiin investointitukien piiriin.
Päätettiin, että MTK-Pohjois-Suomi ry osallistuu osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Tietolinkki- edellä tiedossa -hankkeeseen ja tuensiirto-/yhteistyösopimus allekirjoitetaan. Hankkeella on 100% rahoitus ja se
toimii liiton alueesta Pohjois-Pohjanmaan puolella.
27.3.2020 Sähköinen kokous
Johtokunnan 2. kokous tänä vuonna pidettiin
sähköisenä Teams- kokouksena 27.3.2020 ja
siellä oli esillä mm. seuraavat asiat:
Kokouksen alussa maatalousjohtaja Johan
Åberg MTK keskusliitosta kertoi MTK:n linjaukset koronavirustilanteessa. MTK esittää laajaa
pelastus- ja valmiuspakettia, jonka loppusumma n. 330 milj. euroa. Pääkohtina siinä
ovat Makeran pääomittaminen ja muun rahoituksen turvaaminen, tukijärjestelmän joustaminen tilanteen mukaan sekä lisätuki mm. valkuais- ja öljykasveille omavaraisuusasteen nostamiseksi, tuotteiden menekki- ja hintariskeihin liittyvät järjestelyt sekä työvoiman turvaaminen tiloille ja yrittäjien työkunnon sekä työterveyden varmistaminen. Paketin tavoitteena
on varmistaa tulevan satokauden onnistuminen
sekä varautua moniin pitkävaikutteisiin alaa
kohtaaviin riskeihin.
Pohjolan Maidon edustajat Marko Puhto ja
Juha Törmä kertoivat perustelut ja pääkohdat
Valion eilen julkistettuun päätökseen siirtyä
maidon hankinnassa sopimustuotantoon ja kolmihintamalliin. Muutoksella pyritään turvaamaan riittävä tuottajahinta sekä muuttuvan
maitomarkkinatilanteen hallinta.
Päätettiin siirtää kevätkokousta suunnitellusta
27.4. ajankohdasta kesäkuun loppuun, kokousedustajille ja sidosryhmille lähetetään tieto
muutoksesta.
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Kuultiin sääntömuutosesitys ja päätettiin hyväksyä se esitettäväksi liiton kevätkokouksessa
2020 ja syyskokouksessa 2020.
Kuultiin esitys johtokunnan toimintakertomuksesta; päätettiin hyväksyä se esitettäväksi kevätkokoukselle.
Kuultiin tilinpäätös vuodelta 2019, päätettiin
hyväksyä se esitettäväksi tilintarkastajille ja
liiton kevätkokoukselle.
Käytiin läpi keskusliitolle lähetetty lista henkilöistä, joille liitto tai yhdistykset hakevat
MTK:n ansiomerkkejä.
Todettiin, että yhdistysten kevätkokousten pitoajasta ei ole vielä varmuutta. Asiasta tiedotetaan mahdollisimman pian tilanteen selvitessä. Sähköisten kokousten pitomahdollisuus
selvitetään kunkin yhdistyksen säännöistä.
Tuottajaliitto lähettää ohjeviestin niille yhdistyksille, joilla kevätkokous on pitämättä.
Saatettiin tiedoksi annetut lausunnot sekä alkuvuoden aikana pidetyt valiokuntien kokoukset.
MTK Pohjois-Suomi on nyt ollut toiminnassa 10
vuotta. Sen kunniaksi päätettiin hankkia taideteos ja pitää sen julkistamistilaisuus myöhemmin vallitsevan poikkeustilan päätyttyä.
8.6.2020 Sähköinen kokous
Kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:
Ennen varsinaisen kokouksen alkua MTK:n maatalousryhmän asiantuntija Jukka Rantala kävi
läpi MTK:n laadinnassa olevaa ilmastotiekarttaa ja EU:n Farm to Fork-suunnitelmia. Farm
to Fork-suunnitelmassa muutos on riski, mutta
mahdollisuuksia tuovat esitykset kuten antibioottien vähentäminen, kasvinsuojeluaineiden
vähentäminen ja valumien vähentäminen. Vaarana tässä on, että mallia lähdetään rakentamaan pelkästään maakohtaisista tasoista,
joissa Suomi on lähtötilanteessa jo muita
edellä. Luke tekee varsinaista työtä ilmastotiekartan puolella; siinä mietinnässä erityisesti
vajaatuottoisiin maihin kohdistuvat toimet,
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hiilensidonnan nykyisen tason laskeminen ja sidonnan lisääminen sekä lisääntyvän nurmialan
hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Ilmastotiekartan on tarkoitus tulla valmiiksi kesäkuussa 2020.
Toiminnanjohtaja kävi läpi TNS Kantarin tekemän kyselyn Maatilojen kehitysnäkymistä vuoteen 2027. Harmillista on se, että maatilojen
näkymät ovat merkittävästi kevään aikana
muuttuneet ja tämä ei ollut kyselyn aikaan
tiedossa.
Käsiteltiin kentältä tulleet aloitteet: MTK Rannikon ja Markku Jauhiaisen esitys. MTK Rannikon esityksessä toivottiin muutosta pohjoiseen
kotieläinpalkkioon ja teurashiehojen tukeen,
esitys päätettiin saattaa MTK:n lihavaliokunnan käsiteltäväksi. Markku Jauhiaisen esitys
koski lampaan tilateurastuksen sallimista; se
päätettiin välittää käsiteltäväksi MTK:n Lammasverkostoon.
Käytiin läpi kevätkokouksen 2020 järjestäminen. Kokouksen ilmoitettu pitopaikka ja aika
on 15.6.2020 klo 10.00 Haapajärvellä maatalousoppilaitoksella ja kokous järjestetään mahdollisimman pienimuotoisena koronarajoitteet
huomioiden. Päätettiin kokouksessa mahdollisesti esille tulevan äänestämisen toteutuksesta
sähköistä kanavaa käyttäen. Äänestäminen järjestetään sähköisesti niin, että osallistujat jättävät ilmoittautumisen yhteydessä oman puhelinnumeronsa, jotta osallistujat ovat sitä
kautta tunnistettavissa. Etäyhteydellä osallistuvat voivat näin äänestää tekstiviestin avulla
tunnistettavasti. Tämä esitys vahvistetaan
15.6. kokoukselta puheenjohtajan toimesta kokouksen alussa.
Metsävaliokunnan kokous on pidetty 13.3.2020
sekä maankäyttö- ja ympäristövaliokunnan kokous 29.4.2020; niiden pöytäkirjat tuotiin kokoukselle tiedoksi. Kuultiin myös liiton taloustilanne ajalta 1.1.-31.5.2020, todettiin koronakevään tuoneen säästöjä mm. tapahtumien peruuntumisen ja matkakulujen vähentymisen myötä.
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Päätettiin toteuttaa kyselyn avulla johtokunnan itsearviointi syksyllä 2020.
Kuultiin Oulun Yrityskylään tulevan MTK:n
osaston suunnittelun etenemisestä, osasto toteutetaan sinne yhdessä MTK keskusliiton
kanssa ja sen on määrä valmistua syksyllä
2020. Lisäksi kuultiin Tietolinkki - ja HYMYThankkeiden ajankohtaiset kuulumiset.
Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous
18.8.2020 mahdollisuuksien mukaan Yrityskylässä Oulussa ja samalla tutustua yrityskylän
toimintaan.
18.8.2020 Oulun toimisto
Ennen kokouksen alkua MTK:n järjestöjohtaja
Perttu Pyykkönen kävi läpi järjestöuudistuksen
tilannetta ja tulevia muutoksia jäsenmaksuperusteisiin esittelemällä sen mallinnukseen laaditun laskurin. Jäsenmaksut muuttuvat eniten
niille jäsenille, joiden yhdistyksissä jäsenmaksukatto on ollut alle keskusliiton suositteleman
summan sekä suurille kotieläintiloille.
Maatalouspolitiikan kohdassa käytiin läpi
MTK:n kesällä julkaistua ilmastotiekarttaa ja
keskusteltiin sen sisällöstä erityisesti oman
alueen kannalta. Päätettiin kirjelmöidä MTK:n
johtokunnalle liiton johtokunnan ajatuksia ohjelman toteuttamismahdollisuuksista. Puheenjohtaja Ahlholm kertoi, että MTK:sta on varmistettu EU:n ohjelmakauden 2021-2022 rahoitus ja jatkuvuus entisten ehtojen mukaisesti.
Toiminnanjohtaja esitteli suunnitellun talousarvion vuodelle 2021. Päätettiin, että jatkossa
johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa sähköisesti niinä kuukausina, jolloin ei ole fyysistä
kokousta – tällä lisätään yhteydenpitoa ja vältetään fyysisten kokousten venymistä kohtuuttoman pitkiksi. Keskusteltiin myös liittoryhmittymän valiokuntien sekä liiton omien verkostojen toiminnasta jatkossa ja todettiin, että
tällä hetkellä toiminta kaipaa jotakin muutosta; päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.
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Käytiin läpi lista syksyn tapahtumista; järjestämisessä on otettava huomioon muuttuvan koronatilanteen tuomat rajoitteet. Näillä näkymin yhdistysten luottamushenkilöiden yhteinen
kokoontuminen on 7.10.2020 OSAO:n Muhoksen
yksikössä (Koivikko), tulossa tälle syksylle myös
mm. kouluille suunnattu kuluttajakampanja
sekä jäsenille suunnattu kotimaan reissu Kuusamoon Rukalle 10-13.11.2020. Ideoitiin alustavasti myös kuluttajakampanjaa, jossa tuodaan esille ruokakorin hintaa suhteessa vuoden
kulutusmenoihin.
Liitto on antanut seuraavat aloitteet ja lausunnot: Ympäristöministeriölle lausunto maisemaalueen perustamisesta Sotkamoon, Oulaisten
kaupungille lausunto ympäristönsuojelumääräyksistä sekä Karahkan tuulivoimapuistosta,
maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle
aloite peltoporoja koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä Pohjois-Pohjanmaan liitolle lausunto, jossa teemana ehdotuksia alueelliseen
koronaelpymiseen.
14.9.2020 Sähköinen kokous
Kokouksessa hyväksyttiin ProAgria Oulun yhteisöjäsenyys. Johtokunta päätti muuttaa tuottajaliiton valiokuntatoimintaa enemmän verkostomaiseen toimintamalliin, johon perusjäsenen
on helpompi tulla mukaan. Perinteisellä valiokuntamallilla jatkavat: metsä-, nuoret- ja porovaliokunta. Käsiteltiin MTK Rannikon tekemän aloitteen keskustelua MTK:n lihavaliokunnassa. Vasikkapula haastaa merkittävästi naudanlihan loppukasvattajien tilannetta.
26.10.2020 Kajaani
MTK:n johtokunnan jäsen Kati Partanen kävi
läpi ajankohtaiset asiat maatalouspolitiikasta
ja erityisesti CAP kokonaisuuden valmistelusta.
Komission alkuperäisessä budjettiesityksessä
oli 6%:n leikkaus, mutta tämä kumoutui heinäkuun linjauksessa, osittain korona-pandemian
vuoksi. Uudet ehdollisuusvaatimukset korvaavat täydentävät ehdot. Turvemaiden suojelu
on merkittävässä roolissa ja vaikutukset liiton
alueelle laajoja. Viimeisimmän tiedon mukaan
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turvemaiden viljelyn ehdollisuuden taso ei toteudu niin kireästi kuin pelättiin. Keskusteltiin
tukien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja korvauskelvottomasta peltoalasta. Kati Partanen
lupasi viedä yhteenvedon käydystä keskustelusta johtokunnan tietoon etenkin korvauskelvottomien peltojen osalta.
Valtuuskunnan kokous on 24-25.11 Seinäjoella.
Johtokunta päätti esittää MTK valiokuntiin seuraavia henkilöitä: Maitovaliokunta- Eija Komulainen (esitys kohdistetaan MTK johtokunnalle), Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Tarmo Turunen, Jäsenpalveluvaliokuntaan varajäseneksi Heikki Rintala.
MTK:n säätiön hallintoneuvoston jäseneksi esitetään Eija Komulaista.
Liitosta on aiemmin lähtenyt keskusliiton johtokunnalle lausunnot liittyen ilmastotiekarttaan sekä korvauskelvottomiin aloihin; kuultiin
MTK:n johtokunnan vastineet näihin lausuntoihin.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kiinnittänyt huomioita, että osa kunnista maksaa
edelleen maatalousyrittäjille tukea maksullisen lomituksen käytöstä. MTK:n tulkinnasta on
lähetetty viestiä yhdistyksiin ja lomahallinnolle. Keskusteltiin myös meneillään olevasta
maatalouslomituksen hallintomallien uudistuksesta ja todettiin, että on tärkeää saada jatkossakin turvattua lomituksen toimivuus.
Käytiin läpi johtokunnan esitykset syyskokoukselle liiton talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta. Johtokunta esittää pohjaesityksenä
johtokunnan kooksi 9 jäsentä ja nuorten edustaja, yhteensä 10 henkilöä. Keskusteltiin kokouksen järjestämistä vallitsevassa koronatilanteessa. Syyskokous pidetään 30.11 Paltamossa Kainuun Opistolla. Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä, siihen ilmoittautuminen on tehtävä 26.11 mennessä. Myös asiamiehen käyttö on mahdollista. Päätettiin, että
myönnetyt ansiomerkit jaetaan vasta liiton kevätkokouksessa 2021.
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Johtokunnan toiminnan itsearviointi on meneillään. Kysely on lähtenyt 15.10.2020 johtokunnan jäsenille ja valtuuskunnan varsinaisille
jäsenille. Vastausaikaa 31.10.2020 asti. Kyselyn tulokset puretaan Kuusamossa 12.11.2020
ja tässä yhteydessä valitaan toiminnan kolme
kehityskohdetta. Seuraava johtokunnan kokous
pidetään 14.12 Teams- kokouksena.
14.12.2020 Sähköinen kokous
Keskusteltiin vuoden 2020 toiminnasta, jota
vahvasti varjosti koronan aiheuttamat rajoitteet. Järjestön sääntömuutosten toteuttaminen yhtä aikaa asetettujen kokoontumisrajoitteiden kanssa aiheutti hankaluuksia, mutta
muutokset saatiin toteutettua yhdistysten
joustavuuden ansiosta aikataulussa tavoitteiden mukaisesti. Kokoontumisrajoitteet ohjasivat kokouksia sähköisiin kanaviin, joiden käyttöä pystyttiin lisäämään. Uudet tavat kokoontua jäävät osittain käyttöön koronapandemian
jälkeen.
Toiminnanjohtaja kertoi Ruukin koeaseman tuloksista turvekentällä kasvukauden 2020
osalta. Tulokset ovat eloperäisten maiden
käyttöä puolustavia. Valumat ja hiilidioksidi
päästöt ovat julkisuuteen tehtyjä arvioita pienempiä. Tulos osoittaa tutkimuksen välttämättömyyden ja korjaustarpeen eloperäisten maiden hiilipäästöjen laskentaan.
Sirpa Laitinen kertoi nuorten valiokunnan kokouksesta. Nuorten kantana oli, että valiokunnan kokoa ei pienennettäisi, jos uusia ehdokkaita toimintaan lähtöön on valittavaksi. Asiaa
käsitellään johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.
Markku Karjalainen kertoi lomitusalueiden uudistamiseen liittyvistä kokouksista. Vielä ei ole
menty kuntakohtaiseen keskusteluun ja tilanne
on kokonaisuutena avoin. Liittojen toinen kuuleminen toteutuu vuoden 2021 aikana ja johtokunnan tahtotilana on saavuttaa uudistuksessa
nykyistä parempi lomahallinto ja palveluiden
parantuminen.
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Valiokuntien kokoukset
MTK-Pohjois-Suomen valiokunnat on valittu yhdessä MTK-Lapin ja MTK:n metsälinjan kanssa.
Valiokunnilla ei ole sääntömääräistä kokousta,
vaan se kokoontuu tarpeen vaatiessa. Kokouksien yhteyteen haetaan avauksia ja näkökulmia
ajankohtaisista asioista yhdistyksistä ja keskusliiton valiokuntien kokouksista.
Kasvinviljelyvaliokunta
Valiokunta kokoontui 19.3.2020. Yleisesti todettiin haastava tilanne koronavirustilanteen
vuoksi. Kaikki MTK:n fyysiset tilaisuudet on
toistaiseksi peruttu. Suunniteltuja kasvinviljelyyn liittyviä tilaisuuksia ei pyritä järjestämään
sähköisesti, vaan ne siirretään myöhempään
ajankohtaan. Erityisen tärkeänä pidettiin tapaamista Kinnusen Myllyn yrittäjien kanssa.
Matti Tyhtilä kävi läpi MTK:n tiedotteet koronavirustilanteesta. Nyt on erittäin tärkeää
suojata maatilojen toimintaa, jotta työvoimareservi ei tiloilla heikkene ja kasvukauden työt
saadaan tehtyä.
Maaseutunuorten valiokunta
Kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi: järjestäytymiskokous 24.1 Oulun toimistolla ja
syksyn kokous 9.12 etäkokouksena. Kokouksissa
käsiteltiin mm. nuorten tuottajien aktiivisuuden lisäämistä, suunniteltiin yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä linjattiin vuoden tulevaa toimintaa. Valiokunnan puheenjohtajana
toimi Taru Vähäsöyrinki ja sihteerinä Sirpa Laitinen.
Maankäyttö- ja ympäristövaliokunta
Valiokunta kokoontui sähköisesti 29.4.2021.
Mukana kokouksessa oli asiantuntija Leena
Kristeri MTK:sta. Kokouksessa keskusteltiin lunastuslain muutoksesta. Lunastuslain käsittelyyn on ennakkoon varattu eduskunnassa viikko
39. Lausuntopyyntöä ei ole kuitenkaan lakiluonnoksesta tullut ilmeisesti koronatilanteen
vuoksi. Nähtyjen luonnosten perusteella MTK:n
näkemys on, että maanomistajan tilanne uudistuksessa paranee. Todennäköisesti lakimuutos kuitenkin tulee käsittelyyn syksyllä. MTK:n
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hiilitiekartta on valmistelussa. Maatalouden
osalta työ tilattu Lukelta ja se saadaan kesäkuussa. Elintarviketeollisuus tekee omansa.
Metsän osalta tavoiteaikataulu on sama, mutta
tätä tehdään yhdessä metsäteollisuuden
kanssa. Yleisesti ympäristö- ja maankäyttö on
vaikeassa tilanteessa poliittisesti hallituksen
sisällä.
Kotieläinvaliokunta
Kokouksia pidettiin vuoden aikana yksi etäyhteydellä 24.3. Kokouksessa olivat mukana Mari
Lukkariniemi ja Saara Patama MTK:n edustajina. Kokouksessa kuultiin mm. ajankohtaiskatsaus lihasektorilta sekä suunniteltiin tulevan
vuoden toimintaa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Petri Leinonen ja sihteerinä Sirpa
Laitinen.

Porot-valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tuomas
Laakkonen ja sihteerinä Kaija Kinnunen (MTK
Lappi). Kokouksia pidettiin kaksi; 23.4. ja
29.9. Käsiteltävinä asioina olivat mm. hallituksen esitys uuden porovahinkojen arviolautakunnan perustamiseen liittyvät kysymykset,
aloite ns. peltoporoja koskevasta ilmoitusmenettelystä, lausunto Peltovahinkoarvioinnin
oppaasta poronhoitoalueelle.
Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta
Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

Pohjois-Suomen Metsävaliokunta

Jäsenpalvelut-valiokunta

Valiokunta kokoontui 13.3.2020. Käytiin läpi
Kansanedustajatapaamisen 18.2. asiat, suometsien merkitys ilmastonmuutokselle ja rooli
pohjoisessa metsätaloudessa sekä kytkentä tulevaan kannustejärjestelmään. Todettiin asiasta tarvittavan lisää tutkimustietoa ja suosituksia metsän käsittelyyn. Rajoituksiin ei tule
ryhtyä puutteellisen tiedon varassa. Tilaisuuden esitykset on toimitettu Metsävaliokunnalle
ja Metsänhoitoyhdistyksille. Hirvikannat nyt
suurimmalla osalla MTK P-S alueen hirvitalousalueista tavoitehaarukassa, lopuillakin lähellä
tavoitetta. Ongelmana silti vielä paikalliset tihentymät. On myös pelättävissä, että lupia
anotaan paikoin liian vähän siellä, missä kanta
pienin. Panostetaan paikallisiin rhy-palavereihin. Luken heikkenevät resurssit huolestuttavat. Mhy-vaalien ehdokashankinta käynnistyy.
Tuetaan ehdokashankintaa mahdollisuuksien
mukaan.

Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

23.10.2020 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin
Mhy-vaaleja, puumarkkinatilannetta, valitusprosessia Kainuun lumituhoista sekä maankäyttö-, ympäristö- ja riista-asiat olivat keskustelussa mukana.

Syyskokouskierros
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Yhdistysten kokouskierrokset
Kevätkokouskierros
Yhdistysten kevätkokouskierros avattiin 10.3.
Kajaanissa. Kokouksissa käsiteltiin tulevaa ohjelmakautta, ilmastoviestintää, Oivan jäsenrekisteripalvelua, ajankohtaista Mela-turvaa sekä
HYMYT- ja Tietolinkki -hankkeita. Kaikissa kokouksissa hyväksyttiin yhdistysten sääntömuutos ensimmäisessä käsittelyssä. Kokouskierros
jouduttiin keskeyttämään 13.3. korona -epidemian vuoksi. Tähän mennessä kokouksissa oli
kohdattu 116 jäsentä. Kokouskierrosta jatkettiin 14.4. tiukoin rajoitustoimin. Käytännössä
kokouspaikalla olivat vain pj ja sihteeri. Osassa
kokouksia käytettiin myös etäyhteyttä.

Syksyn kokouskierros aloitettiin 14.10. Kierros
käytiin ns. hybridimallilla, jossa osa jäsenistä
oli paikan päällä ja osa etänä. Kokouksissa oli
sääntömuutoksen toinen käsittely, perehdyttiin jäsenmaksumallin muuttumiseen ja tutkailtiin maatilojen kehitysnäkymiä vuoteen
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2027 saakka Kantarin kyselytutkimuksen perusteella. Lisäksi keskusteltiin turvemaiden viljelystä, susitilanteesta ja EU:n elpymispaketista
sekä tulevista kuntavaaleista. Myös lomituksen
hallintorakenteen suunnitellut muutokset ja
Melan kampanja ”Nolla tapaturmaa maataloudessa” olivat esillä. Yhteensä kokouksissa kohdattiin 284 jäsentä.

Neuvottelukunnan kokoukset
Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät järjestettiin
keväällä 4.-13.2.2020 alueellisina tilaisuuksina
(5 kpl). Tätä toteutusmallia pidettiin hyvänä ja
osallistujia oli kaikista yhdistyksistä. Päivien
aikana keskusteltiin mm. yhdistysten sääntömuutoksesta, tulevasta ohjelmakaudesta
sekä järjestöuudistuksesta.
Syksyn puheenjohtaja- ja sihteeripäivät pidettiin 7.10.2020 Muhoksella. Päivä pidettiin ns.
hybridimallilla, jossa oli osallistumismahdollisuus niin paikan päällä kuin etänäkin. Teemoina olivat Oiva- jäsenrekisteri ja -portaali,
järjestöuudistus, verkostot, Kokkaa kotimaista
-kampanja ja Oulun yrityskylä.

C-alueen yhteistyö
C-liitot kokoontuivat kertomusvuoden aikana
kolmesti. Koronarajoitteiden vuoksi kokoukset
pidettiin etäyhteyksien avulla sähköisesti. Toimintavuoden C-liittojen puheenjohtajana
toimi Tero Lahti ja sihteerinä Matti Tyhtilä.
1. kokous 6.4.2020
Kokoukseen osallistui yhteensä 35 henkilöä.
Kokouksen alustuksina kuultiin Perttu Pyykkösen esitys edunvalvontamaksun määräytymisestä ja Marko Mäki-Hakola kertoi MTK:n kyselystä työvoimantarpeesta kasvukaudelle 2020.
Kokouksen asialistaan kerättiin aiheita ennakkokyselyn avulla. Aiheiksi nousivat: Turvepellot, Maankäyttöasioista C-liittojen linjaus (sis.
mm turvepellot, hiilensidonta, korvauskelpoisuus), Sudet ja niiden suojelu, Maataloustukien
valmistelutilanne, Viestinnän jalkauttaminen
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liittoihin ja Valtuuskunnan 1.vpj:n valinta. Lisäksi keskusteltiin viestinnän onnistumisesta ja
niistä hyvistä käytännöistä, joita järjestö on
koronatilanteen vuoksi päässyt kokeilemaan.
Kevätvaltuuskuntaa valmistelevat asiat päätettiin siirtää eteenpäin kokouksen siirtymisen
vuoksi.
2. kokous 4.8.2020
Valtuuskunnan kevätkokous siirtyi koronatilanteen vuoksi elokuun 5. päivään. Valtuuskuntaa
valmisteleva C-alueen valtuuskunnan jäsenten
yhteiskokous pidettiin sähköisenä 4.8.2020.
Mukaan osallistui 32 henkilöä. Kokouksen ainoana aiheena oli valtuuskunnan henkilövalinnat puheenjohtajistoon. Tiina Linnainmaa oli
aiemmin ilmoittanut, ettei ole käytettävissä
valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajaksi. Kokoukseen mennessä tietoon tulleet ehdokkaat
olivat: Anne Kangasvuori-Hosike Satakunnasta,
Johanna Kankaanpää Etelä-Pohjanmaalta, Tero
Lahti Keski-Suomesta, Helena Pesonen Kaakkois-Suomesta ja Anna Setälä Varsinais-Suomesta. Sähköiseen kokoukseen ei päässyt mukaan Helena Pesonen. Muut ehdokkaat esittäytyivät ja heitä haastateltiin kokouksen aikana.
3. kokous 9.11.2020
Kokoukseen osallistui yhteensä 40 henkilöä.
Kokouksen aluksi C-liitot järjestäytyivät kaudeksi 2021-2022 niin, että puheenjohtajaksi
valittiin Jari Ahlholm, varapuheenjohtajaksi
Juha Partanen ja sihteeriksi Jan-Ove Nyman.
Kokouksen pääasiallisen aiheena oli syksyn valtuuskunnan esityslistalla olevat järjestöuudistuksen viimeistely ja henkilövalinnat. Johtokunnassa erovuoroiset Aki Kaivola ja Pertti Hakanen ovat ilmoittaneet, etteivät asetu ehdolle. MTK:n johtokunnan jäseniski ehdolle
asettuneet Arto Laine MTK-Häme, Jukka Niittyoja MTK- Pirkanmaa, Antero Kaappa MTK-Satakunta ja Pekka Kärkäs MTK-Kaakkois-Suomi
esittäytyivät kokouksen aikana. Kohdassa aloitteet esiteltiin MTK-Keski-Suomen esitys valtuuskunnalle, jossa otettiin kantaa tukien
suuntaamisesta aktiiviviljelyyn ja MTK PohjoisSuomen esitys palkkiotoimikunnalle lomituskorvauksista. Muissa asioissa esiteltiin Keski19

ja Itä-Suomen aloite Maaseutunuorten asiamiestoiminnan kehittämiseksi.

Juhlat, retket, tapahtumat ja toiminta
Muita tapahtumia

Yrityskylä Ouluun
Tuottajaliitto toteutti yhdessä MTK:n kanssa
yhteisen osaston yrityskylään, jossa esitellään
alueen yrittäjyyttä kuudesluokkalaisille. MTK:n
osastolla opiskelijat tutustuvat maatalousyrittäjän ammattiin. Toiminta on suunniteltu kolmevuotiseksi.
Yrittäjävastaavien ja Ympäristövastaavien webinaarit 16.4.
MTK järjesti alueittain yhteiset tilaisuudet yhdistysten valitsemille yrittäjä- ja ympäristövastaaville. Ohjelmassa oli maankäytön suunnitelma, Green Deal, hiilensidonta, infra: tiet ja
tietoverkot sekä verotus.

Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan
opiskelijoille suunnattu koululähettiläskoulutus
järjestettiin alkuvuodesta. Ryhmässä oli 12
opiskelijaa, jotka suorittivat opintojakson,
mutta koronatilanteen takia yhtään kouluvierailua ei pystytty tekemään.
15.2 järjestettiin yhteinen keilailta MTK KeskiPohjanmaan nuorten kanssa Nivalassa.
Kansanedustajien kummitilavierailuja toteutettiin vuoden aikana seuraavat: Hanna-Leena
Mattila vieraili Sauli Joensuun ja Anita Lepistön tilalla Pattijoella, Mikko Kinnunen vieraili
17.2 Kyösti Eskolalla Kärsämäellä, Raimo Piirainen vieraili 10.2. Ahti Pussisen ja Merja Karjalaisen tilalla Vuolijoella. Syksyllä toteutui Limingassa kaksi vierailua; 20.8. Janne Heikkinen kävi Joonas Tuomikosken ja Laura Hongiston tilalla ja Jenni Pitko vieraili 28.8 Janne ja
Marjo Pietilällä. Lisäksi ehdittiin alustavasti
sopia muitakin kansanedustajien käyntejä
omilla kummitiloillaan, mutta ne kaikki jäivät
toteutumatta koronatilanteen takia.

Kuluttajavastaavien koulutus 9.10.

22.12. paloivat perinteiseen tapaan Maaseutunuorten Joulutulet eri puolilla liiton aluetta.

Pidettiin Oulun toimistolla, paikalla kaksi osallistujaa ja lisäksi kaksi etäyhteyksin.

Verotuksen ajankohtaispäivät

Maanomistajatilaisuus Kuusamossa
Järjestimme 16.11. yhdessä MTK Lapin kanssa
keskustelutilaisuuden porotalouden ja maatalouden rinnakkaiselosta. Paikalla oli järjestön
pj Juha Marttila sekä maa- ja metsätalousministeriöstä erityisavustaja Teppo Säkkinen.
Osallistujia tilaisuudessa oli paikalla 36 ja lisäksi etäyhteydellä 12 henkilöä.
Yhdistysten sihteerien valmennus
Pidettiin 18.11. Kajaanissa, jossa paikalla 4
henkeä ja lisäksi kaksi etäyhteyksin.
Yhdistyksille järjestettiin 20 ja 21.9 talouskoulutusta webinaareina; tarve tälle oli syntynyt
uusien jäsenmaksuperusteiden myötä mm.
budjetin laadinnan opastamisesta.
Maaseutunuorten toimintaa
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Verotuksen ajankohtaispäivät järjestettiin 23.1
Haapajärvellä ja Limingassa sekä 24.1 Paltamossa Tapahtumiin osallistui yhteensä reilu
100 henkilöä ja niissä oli puhumassa MTK:n verojohtaja Timo Sipilä sekä Pohjois-Suomen verotoimiston johtava veroasiantuntija Markku
Kovalainen.
Talventaittajaiset
Talventaittajaiset (ent. kuntokurssi) pidettiin
30.1-1.2. Rokua Healt & Spa:ssa. Kurssille osallistui 28 henkilöä ja ohjelmassa heille oli mm.
vesijumppaa ja erilaisten kuntoilumuotojen
opastusta.
Tilahaastattelut
Kevään koittaessa tehtiin videoita alueen tilojen kevättöistä. Toiminnanjohtaja ja järjestöagrologi kävivät Limingassa Joonas Tuomikosken viljelyksillä sekä Tyrnävällä Nelli Kaupin
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tilalla. Rannikolla käytiin Sami Nivalan tilalla
tekemässä kuvauksia. Tehtyjä tallenteita on
jaettu liiton eri tiedotuskanavissa.
Lannanlevitys-tapahtuma
24.9. oltiin mukana Agroteknoa Jokilaaksoihinhankkeen järjestämässä lannanlevityspäivässä
Nivalassa.

•
•

•

MTK-lentopalloturnaus

Perinteinen lentopalloturnaus peruuntui koronarajoitteiden vuoksi.

Hankkeet
HYMYT (hyvinvoivat maatilayritykset)- kehittämishanke
Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu
ja MTK Pohjois-Suomi on mukana hankkeessa
tuensiirtosopimuksen kautta. Hankkeen toteutus tapahtuu seuraavien työpakettien kautta:
TP1: Hyvinvoivan maatilan ja maaseutuyrityksen toimintamallin ja sen osien rakentaminen,
pilotointi ja arviointi.
TP2: Maaseudun yritysten toimintaprosessien
mallintaminen, toiminnan arviointi ja kehittämisehdotukset.
TP3: Mentoroinnista tukea yrittäjän työhyvinvoinnille sekä maaseutuyrityksen toimivuudelle
ja kannattavuudelle.
TP4: Yrityksen johtamisen ja kannattavuuden
kehittäminen.
TP5: Verkostotapahtumien järjestäminen
TP6: Hankehallinto.
MTK Pohjois-Suomen osalta hankkeessa työskenteli Sirpa Laitinen. Vuoden 2020 aikana
OAMK:n puolelta projektipäällikkönä hankkeessa on ollut Natalia Sergina-Kishlar. Vuonna
2020 hankkeen toiminnassa oli mukana 43 yritystä. Agrologiopiskelija Mika Tervo teki hankkeelle selvityksen, jonka aiheena oli taloudellisen tilanteen vaikutus yrittäjän hyvinvointiin.
Hankkeessa on toteutettu seuraavat tapahtumat ja koulutusseminaarit:
•

Omistajanvaihdoksen erilaiset toteutusmallit- seminaari 13.1 Nivalassa ja
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•
•
•

•
•

•

•

14.1 Limingassa. Näiden jatkona 6 kertaa kokoontunut pienryhmä, jossa aihetta on työstetty lisää.
Mistä lisää euroja tilalle- seminaari
18.2. Kärsämäellä
Uutta koronatilanteessa; maaseutuyritysten eri tukimuodot ja avustuksetwebinaari 14.4
Koronan kurimuksesta kuiville -Liiketoiminnan uusi alku 2020 -työpajakokonaisuus 28.4, 19.5 ja 9.6
Verkkokauppamarkkinoinnin perusteetwebinaari 3.6
Somessa kuohuu- webinaari 5.6 ja someklinikka 16.6
Bioliito- hankkeen kanssa yhteinen webinaarisarja (4 eri tilaisuutta), aiheena
onnistunut omistajanvaihdos
Sosiaalisen yrittäjyyden valmennuskurssi (7 eri tilaisuutta)
Tietolinkki- hankkeen kanssa Maatalousyrittäjä työnantajana- webinaari
17.11
Maaseudun Tukihenkilöverkon kanssa
Jelppi- ryhmän perustaminen ja koulutus 20-22.11. Oulussa
Yrityksen perustamisen askarruttavat
kysymykset – webinaari 18.11

Hanketta on lisäksi esitelty useissa MTK-yhdistysten sekä Oulun ammattikorkeakoulun tilaisuuksissa. Hanke on ollut esillä eri tiedotusvälineissä ja myös vahvasti eri somekanavissa.

Tietolinkki- edellä tiedossa tiedonvälityshanke
Tuottajaliitto on ollut osatoteuttajana huhtikuussa 2020 käynnistyneessä Tietolinkki edellä tiedossa -hankkeessa, joka toimii Keskija Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Hanke
välittää maatalousyrittäjille, turkistuottajille
ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä seminaareja ja infoja
sekä tekemällä podcasteja, videoita ja uutiskirjeitä.
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (hallinnoija), MTK
Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry,
21

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä maaseutuhallinnon ytaalueiden, Ely-keskusten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyössä on toteutettu seuraavat tapahtumat:
•
•
•

•

Tukihaku kevät 2020 – webinaari 21.4
Tukihakuun liittyvät asiat kyselytuntiwebinaari 5.5
Maatilan spv-päivä - tilaisuus Ylivieskassa ja verkkolähetys 3.11
Tuottajaorganisaatioiden toiminta viljakaupassa 10.12

JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2020
YLEISTÄ
Liiton ydintoiminta perustuu oman ja yhdistysten kautta tehtävään työhön kunnallisessa ja
maakunnallisessa edunvalvonnassa. Valtakunnan ja EU:n tasoista edunvalvontaa tehdään
yhdessä MTK Keskusliiton kanssa, jossa tuottajaliitto on jäsenenä yhdessä 13 muun tuottajaliiton kanssa. Vuosittaisena tavoitteena on aktivoida järjestönjäseniä yhteydenpitoon, keskusteluun ja edunvalvontaan. Jäsenyhdistysten työtä tuetaan ja toimintoja tehostetaan
kustannusnäkökulma huomioiden.
Liiton jäseniä ovat alueen 29 tuottajayhdistystä. Kertomusvuoden aikana yhdistysten
määrässä ei tapahtunut muutoksia. Vuoden
2019 aikana tapahtuneiden yhdistymisten mukaisesti yhdistykset MTK Rannikko ja MTK Oulujokivarsi aloittivat toimintansa. Vuoden 2020
lopulla yhdistysten jäseninä oli yhteensä 9951
(10569). Muutos on ollut merkittävä, mutta on
huomattava yhteys jäsenrekisterin tarkempaan
päivitykseen yhdistysten yhdistyessä. Suurin
yksittäinen muutos tapahtui luottamushenkilöiden määrässä, joka oli 150 pienempi. Liiton
yhteisöjäseniksi kuuluivat kertomusvuonna
kymmenen yhteisöjäsentä: OSK ItäMaito, OSK
Pohjolan Maito, Lihakunta, LähiTapiola Pohjoi-
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nen, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, MHY Rokua-Paljakka, MHY Ylä-Kainuu, MHY Kainuu ja
ProAgria Oulu sekä ProAgria Itä-Suomi.
Johtokunnassa on kymmenen jäsentä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, joista osa toteutettiin pelkästään sähköisesti. Johtokunnan tukena asioiden valmistelusta vastasi työvaliokunta, jonka jäseninä toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja. Liiton johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Ahlholm ja varapuheenjohtajana Eija Komulainen. Liiton valtuuskunnanjäseninä kertomusvuonna toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Sauli Joensuu,
Laura Mulari ja Jukka Ojantakanen.
MTK:n sääntöuudistus toteutettiin kaikkien yhdistysten ja tuottajaliiton osalta vuoden 2020
aikana mallisääntöjen mukaisesti. Keskusliiton
ennakkoon hyväksyttävät mallisäännöt hyväksyttiin kahdessa yhdistyksen sääntömääräisessä
kokouksessa. Suurin muutos säännöissä liittyi
jäsenmaksujen määräytymiseen. Uusien sääntöjen mukaan tuottajaliiton jäsenyhdistysten
jäsenmaksujen saanto toteutetaan suoraan jäsenen maksamasta jäsenmaksusta ja uutena
elementtinä määräytyvä jäsenen elinkeinotoiminnan laajuuteen perustuvan edunvalvontamaksun kautta katetaan tuottajaliiton ja keskusliiton varainhankinta. Yhden vuosikokouksen säännöt 29 yhdistyksestä valitsi 9 yhdistystä. Nämä yhdistykset järjestävät kevään kokouksen sijaan muuta jäsenille suunnattua toimintaa. Tuottajaliiton säännöissä jäsenmaksuperusteen muuttumisen lisäksi muuttui johtokunnan koko joustavaksi 6-12 henkilöön ja uusissa säännöissä mahdollistetaan jäsenten osallistuminen sääntömääräiseen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Lisäksi tuottajaliiton nimi muuttui
lyhyemmäksi ollen uusissa säännöissä muotoa
MTK Pohjois-Suomi ry.
Koronapandemia vaikutti laajasti järjestön toimintamahdollisuuksiin ja rajoitti useissa tilanteissa kokousten järjestämisen mahdollisuutta.
Kokousten järjestämisessä onnistuttiin kuitenkin hyvin etenkin sen jälkeen, kun valtioneu-
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voston päätös yhdistyskokouksen poikkeusjärjestelyistä tulivat mahdolliseksi. Toiminnassa
onnistuttiin siltäkin osin, ettei järjestetyissä
tilaisuuksissa havaittu korona-altistumisia ja
pandemia pysyi jäsenten sekä maatalouden
työvoiman kannalta hallinnassa. Tuottajaliiton
töiden uudelleen organisoinnissa ja etätyön lisäämisessä nojauduttiin keskusliiton ohjeistukseen. Uudet sähköiset kokousalustat tekivät
toiminnan toteuttamisen mahdolliseksi uudella
tavalla ja on syytä suunnitella perusteellisesti
sitä, mitä tästä on opiksi otettavaa ja mitä
käytäntöjä jätetään voimaan koronatilanteen
helpottuessa.
HENKILÖSTÖ
Tuottajaliitolla oli kertomusvuoden aikana
neljä palkattua henkilöä. MTK-Pohjois-Pohjanmaan ja MTK-Kainuun yhdistymisestä MTK Pohjois-Suomeksi on kulunut kertomusvuoteen
mennessä 10 vuotta. Koronatilanteen vuoksi
tätä ei pystytty toiminnassa juhlistamaan.
Markku Karjalaisen yhtäjaksoinen työura
MTK:ssa saavutti 20 vuoden ja Sirpa Laitisen 11
vuoden ajan. Markku Karjalaista ja Sirpa Laitista huomioitiin liiton syyskokouksessa Paltamossa. Kesän 2020 aikana liiton toimistolla
työskenteli erikoistumisharjoittelussa Kati Ylitalo Limingasta. Katin roolina oli päivittää yhdistysten jäsenrekisteriä uudistusta varten.
Liisa Pennasen työkuvaan kuului tuottajaliiton
talous- ja tilitoimintojen hoitamisen lisäksi
MTK Keski-Suomen kirjanpito. Kertomusvuoden
aikana tehtiin sopimus MTK-Uusimaan ja MTKUusimaan säätiön kirjanpidon järjestämisestä
vuoden 2021 alusta.
KOKOUKSET
Liiton kevätkokous pidettiin Haapajärvellä
JEDU maatalousoppilaitoksen tiloissa
15.6.2020. Kokousedustajat osallistuivat pääasiassa etäyhteyden kautta (Laki väliaikaisesta
poikkeamisesta yhdistyslaissa HE 45/2020 vp).
Erityisjärjestelyjen vuoksi ulkopuolisia alustajia ei kutsuttu. Asialistan pääkohtana oli sääntömuutos ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen hyväksyminen. Kokoukseen osallistui
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etäyhteydellä yhdistyksistä 42 varsinaista kokousedustajaa ja yhteisöistä 2 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 44 kokousedustajaa ja kaikkiaan 56 henkeä. Poissa olivat MTK Hailuoto,
MTK Liminka, MTK Lumijoki, MTK Oulujokivarsi
ja MTK Taivalkoski.
Liiton syyskokous pidettiin Paltamossa Kainuun
opistolla 30.11.2020. Alustajana oli toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, MTK. Wallin kertoi, että
korona-aika on vaikuttanut myös järjestön toimintaan. Liikkuminen kentällä on vähentynyt,
mutta toisaalta edunvalvontatyötä on tehty
ehkä enemmänkin kuin aikaisemmin etäyhteyksiä hyödyntäen. Yhteiskunnallisen keskustelun henki on tällä hetkellä suorastaan loukkaavaa maaseutuelinkeinoja ja niiden harjoittajia kohtaan. Viestinnässä ei määrä riitä, ongelmana on saada viesti perille ymmärrettävästi vastaanottajalle. Tässä tarvitaan järjestön koko kenttä avuksi. Kokoukseen osallistui
27 yhdistyksestä 90 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä 5 edustajaa. Yhteensä paikalla oli
95 kokousedustajaa. Poissa olivat MTK-Hailuodon ja MTK-Taivalkosken edustajat.
VALIOKUNNAT
Kertomusvuonna valiokunnista toimivat Metsävaliokunta, Porovaliokunta ja Nuorten valiokunta. Muiden valiokuntien osalta siirryttiin
suunnitelman mukaisesti enemmän verkostomalliseen toimintaan, jossa tavoitteena on
koota verkoston aiheesta kiinnostuvat jäsenet
ja viestiä heille sähköisiä kanavia pitkin. Verkostomallissa myös kokoontumiset toteutetaan
sähköisiä apuvälineitä käyttäen. Verkostot on
koottu seuraavista kokonaisuuksista: jäsenpalvelu, kasvinviljely, kotieläin, luomu, nuoret,
porot, hyvinvointi, ympäristö ja yrittäjät. Verkostoissa on jäseniä yhteensä 286, eli kattavuus ja vaikuttavuus on tältä osin aiempaa perinteistä valiokuntamallia parempi.
LAUSUNNOT
Tuottajaliitto oli totutun aktiivinen lausuntojen ja aloitteiden osalta. Yhteensä niitä tehtiin
23. Aloite tehtiin muun muassa poroja koske-
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vasta ilmoitusmenettelystä, yhdessä yhdistysten kanssa alueellisen tieverkon kunnosta, yhdessä MTK-Pohjois-Savon kanssa peltojen korvauskelpoisuudesta, yhdessä MTK-Pohjois-Savon kanssa aloite maatalousohjelmasta seuraavalle ohjelmakaudelle ja yhdessä Faban ja
MTK-Lapin kanssa aloite Pohjois-Suomen maitotilojen kilpailukyvyn parantamisesta. Lausunnoissa otettiin kantaa poronhoitolakiin, alueelle suunniteltavien tuulivoimapuistojen kuulutuksiin, Kaicellin kuulutuksesta, Naapurivaaran maisemahoitoalueesta, Oulaisten ympäristösuojelumääräyksistä, lausunto alueellisesta
koronaelpymisestä ja sen toimenpiteistä, lausunto MTK:n ilmastotiekartasta ja lausunto ministeriöön joutomaiden metsitystuesta sekä
lausunto porovahinkojen arviointioppaasta.
VAIKUTTAMINEN
Kuluttajatyössä saatiin parhaat onnistumiset.
Suomen Yrityskylän toimintaan liityttiin syksyn
aikana yhdessä MTK Keskusliiton kanssa.
Osasto ehdittiin avata, mutta koronarajoitteet
heikensivät koulujen mahdollisuutta osallistua
ja toteuttaa oppilaiden vierailuja. Yrityskylässä vierailevat kaikkien alueen kuntien kuudesluokkalaiset tarkoituksena tutustua yritystoimintaan. Tuottajaliitto osallistui yhdessä jäsenyhdistysten kanssa MTK:n Kokkaa Kotimaista -kampanjaan. Yhteensä mukaan saatiin
17 yhdistystä (29), 39 koululuokkaa ja tavoitettiin 1931 oppilasta. Kuluja on laskutettu noin
15te, jolloin kustannus per oppilas on 7,80e.
Hankkeiden kautta järjestettyjä tilaisuuksia
toteutettiin verkon välityksellä jäsenten toivomista aiheista. Tietolinkki-hankkeen kautta
järjestettiin mm. tuki-infot ja kyselytunnit
sekä Tukikalenteri. Hymyt-hankkeessa aloitti
Jelppi-ryhmä, jonka jäsenet toimivat alueen
viljelijöiden tukihenkilöinä.
Melan kanssa valmisteltiin tiiviisti uutta lomitusalueiden toteutusta.
Kansanedustajien tapaamista ei koronaepidemian aikana, mutta kansanedustajiin oltiin yhteydessä muissa asiayhteyksissä.

Uutisjyvät-lehti toteutettiin kahdesti kertomusvuoden aikana yhteistyössä Viestilehtien
kanssa. Huhtikuun julkaisussa panostettiin jäsenviestintään ja jäsenyyden etuihin. Lokakuun lehdessä erikoisteemaksi nousi eläinsuojeluvalvonnat. Lehdet toimitettiin alueen kaikille tiloille Maaseudun Tulevaisuus -lehden välissä.
Tuottajaliiton Youtube-kanavalle tehtiin keväällä muutama video alueen tiloilta. Lisäksi
tuottajaliitto oli mukana avustamassa Landella
Luistaa -podcastjaksojen toteutuksessa.
HANKKEET
Toimimme Hymyt-hankkeen osatoteuttajana
vuoden aikana. HYMYT-hankkeella pyritään
maaseudun yrittäjien ammatillisen osaamisen
kohentamiseen, yrittäjien työhyvinvoinnin kohottamiseen, yritysten yhteistyö- ja tukiverkkojen laajentamiseen ja yritysten kannattavuuden parantamiseen. Hankkeen toiminta
siirtyi koronan vuoksi verkkoon, mutta tästä
huolimatta saimme toteutettua hankkeen
kautta viljelijöiden toiveen mukaisen Jelppiryhmän. Hanke toimii pelkästään Pohjois-Pohjanmaan puolella. Hanketta toteuttavat Oulun
Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) ja MTK Pohjois-Suomi yhteistyössä alueen maaseudun yritysten ja organisaatioiden kanssa. Oamk:sta
hankkeessa on mukana kolme koulutusalaa;
luonnonvara, liiketalous- ja sosiaali- ja terveysala.
Kevään aikana Pohjanmaan Elyn toiveesta tuottajaliittoa kysyttiin mukaan Tietolinkki-hankeen toimintaan. “Tietolinkki - edellä tiedossa”
-tiedonvälityshanke toimii Keski-Pohjanmaan ja
Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeen
päätavoitteena on lisätä maatalous-, turkis- ja
hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaista yrittäjiä hyödyttävää
tietoa. Hankkeen hallinnoijana toimii KeskiPohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajina
MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi
ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä PohjoisSuomen Turkiseläinten Kasvattajat ry.
TALOUS

JULKAISUT
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Tilinpäätöksen ero suunniteltuun talousarvioon
oli kertomusvuonna merkittävä. Koronapandemian vuoksi suuri osa tilaisuuksista siirtyi verkossa järjestettäväksi ja matka-/kokouskulut
jäivät budjetoidusta. Toiminnan muutokset ja
tilaisuuksien vähentyminen toivat säästöjä varsinaisessa toiminnassa 55.888,21€. Tuottajaliitolle palautui MTK-eläkesäätiön ylite
55.355,08€ vuoden 2020 joulukuussa. Nämä selittävät tilikauden ylijäämän tilinpäätöksessä.
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Tilinpäätös vuodelta 2020

TULOSLASKELMA
0210087-3
MTK-Pohjois-Suomi ry

1.1.2020

1.1.2019

31.12.2020

31.12.2019

140335,52

137931,7

-286428,19

-328800,93

-6083,77

-6132,49

Muut kulut

-356615,59

-412503,8

Tuotto-/Kulujäämä

-508792,03

-609505,52

Tuotot

555897,52

554964,56

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

555897,52

554964,56

47105,49

-54540,96

Tuotot

71897,96

79992,34

Kulut

-17270,08

-14858,36

54627,88

65133,98

Tuotto-/Kulujäämä

101733,37

10593,02

Tilikauden tulos

101733,37

10593,02

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

101733,37

10593,02

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot

Varainhankinta

Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rah.toiminnan tuotto-/kulujäämä
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TASE
0210087-3
MTK-Pohjois-Suomi ry

31.12.2020

31.12.2019

35625,65

41563,25

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

438,5

584,67

Sijoitukset

1760818,28

1712427,54

Pysyvät vastaavat yhteensä

1796882,43

1754575,46

4642,65

6724,7

70442,05

22740,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

39514,89

39703,65

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

109956,94

62444,53

Rahat ja pankkisaamiset

162265,36

170331,5

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

276864,95

239500,73

2073747,38

1994076,19

Muut rahastot

728210,38

728210,38

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

377408,36

366815,34

Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Tilikauden voitto (tappio)

101733,37

10593,02

Oma pääoma yhteensä

1207352,11

1105618,74

Muut velat

800453,93

796472,22

Pitkäaikaiset velat yhteensä

800453,93

796472,22

Ostovelat

23913,47

52397,95

Muut velat

42027,87

39587,28

Lyhytaikaiset velat yhteensä

65941,34

91985,23

866395,27

888457,45

2073747,38

1994076,19

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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JÄSENMAKSUN JAKAUTUMINEN 2020
Yhdistyksen osuus

Tuottajaliiton osuus

Keskusliiton osuus

Rästi

7%
23 %

30 %

40 %

TUOTTOJEN JAKAUTUMINEN 2020
jm.yhdistykset

jm. muut

varainhankinta

vars.toiminnan tuotot

19 %

7%

4%

70 %
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MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS OY ─ Maanläheinen lakitoimisto Sinulle
Arviointikeskus on MTK:n, MTK-liittojen sekä SLC:n omistama jäsenistön oma lakitoimisto, joka tuottaa laadukkaita lakimies- ja arviointipalveluita kiinteistö-, ympäristö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, perhe- ja
perintöoikeusasioissa, maantie- ja lunastustoimituksissa sekä kiinteistöjen arvonmäärittelyissä ympäri maan.
Arviointikeskuksessa on erityistuntemusta maaseudun olosuhteista sekä maaseudun asukkaiden lakiasioiden
ja kiinteistöarviointien hoidosta. Maanläheisillä asiantuntijoilla on laaja kokemus maataloustuottajajärjestöjen
jäsenten toimeksiantojen hoidosta koko maassa. Erotumme muista lakitoimistoista siinä, että voimme yhdistää palveluissamme lakiasioiden ja kiinteistöarvioinnin eri osa-alueiden asiantuntemuksen jäsenen toiminnalliseksi sekä taloudelliseksi hyödyksi. Tuotamme palvelumme kustannustehokkaasti, ja ne kattavat jäsenten
auttamisen neuvonnasta aina oikeudenkäynteihin asti.
Arviointikeskus tekee tiivistä yhteistyötä maa- ja metsätaloustuottajajärjestöjen, niiden paikallisten liittojen
sekä maanomistajajärjestöjen kanssa edistääkseen maaseudun asukkaiden asioiden hoitoa sekä heidän lähtökohtiensa ja tarpeidensa huomioimista. Palvelumme ovat osa järjestöjen jäsenpalveluita ja myönnämme
jäsenalennusta.
Vuoden 2020 aikana yksi toimintamme tärkeimmistä painopisteistä oli maaseutunuorten tavoittamisessa ja
työ jatkuu edelleen. Olemme vuoden 2020 aikana koonneet kotisivullemme jäsenille tarkoitetun koosteen
palveluistamme – Palvelut maaseutuyrittäjälle (www.arviointikeskus.fi/manu). Maataloustuottajajärjestöjen
jäsenten käytettävissä on edelleen ollut myös maksuton sähköpostitse toimiva pikaneuvontapalvelu sekä
laki- että arviointikysymyksissä (lakimiesvastaa@arviointikeskus.fi, kiinteistoarvioijavastaa@arviointikeskus.fi). Jäsenet ovat päivittäin saaneet pikaneuvontapalveluiden kautta asiantuntijoidemme neuvontaa ja tarvittaessa asian hoitoa on jatkettu toimeksiantona. Tästä jäsenedusta löytyy lisää tietoa MTK:n sivuilta kohdasta palvelut jäsenelle. Asiantuntijamme ja jäsenet joutuivat poikkeuksellisen epidemiavuoden aikana uudenlaiseen tilanteeseen ja kehittämään etäyhteistyötä. Tilanteesta on seurannut hyödyllinen muutos, koska
maantieteellinen etäisyys on muuttanut merkitystään yhteydenpidossa ja jäsenet ovat sitä kautta saaneet
erinomaista laki- ja arviointipalvelua kotipaikkakunnastaan huolimatta.
Arviointikeskuksen lakimiehet ja kiinteistöarvioijat ovat vuoden aikana hoitaneet toimeksiantoja myös MTKPohjois-Suomen alueella esim. maatilojen ja tilakokonaisuuksien arvioita, teollisuusrakennusten arviointeja,
korvausvaatimuksia maantie- ja lunastustoimituksissa, avustamisia tuulivoimarakentamiseen liittyvissä vuokrahintaneuvotteluissa, vuokrasopimusten ja lunastusasioiden konsultointia sekä hallinto- ja valitusasioita eri
oikeusasteissa.
Hallituksessa toimi 6 varsinaista jäsentä:
Jaakko Halkilahti, puheenjohtaja, maanviljelijä, Salo (2010 -), Urpo Heikkinen, maanviljelijä, Kempele (2010 ), Heikki Laurinen, talousjohtaja, Helsinki (2014 -), Tuula Dahlman, varapuheenjohtaja (4/2020 alkaen), toiminnanjohtaja, Lappeenranta (2016 -), Jari Laukkonen, varapuheenjohtaja, maanviljelijä, Kauhava (2010 –
4/2020), Håkan Fagerström, metsänhoitaja, Inkoo (2005 – 4/2020), Thomas Antas, maanviljelijä, Lapinjärvi
(4/2020 -) ja Timo Kankaanpää, maanviljelijä, Ilmajoki (4/2020 -). Toimitusjohtajana toimi Helena Ålgars,
VT, LKV, Helsinki (2017 -).
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