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MTK-Pohjois-Suomi

MTK-Pohjois-Suomi ry:n alue muodostuu pääosin Pohjois -Pohjanmaan
ja Kainuun maakuntien alueesta. Pohjois-Pohjanmaalta Alavieska,
Kalajoki, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska kuuluvat MTK -Keski-Pohjanmaan alueeseen. Alueen maatalous on monipuolista ja toiminnan yhtenä perustekijänä on elinvoimainen ja puhdas luonto, josta tuotetaan Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet.
www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi
Oulun toimisto Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Oulu
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä
040 564 9804

Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Toimistoassistentti
Liisa Pennanen
040 778 8030

Järjestöagrologi
Jaana Juvani
050 475 6345
Kajaanin toimisto Kauppakatu 25 A, 87900 Kajaani
Kenttäpäällikkö
Hankevetäjä
Markku Karjalainen
Heidi Kumpula
040 539 1623
040 0218 720
(Hoitovapaalla 1.8.201831.7.2019)
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Maatalous ympäristön asialla!
Kevään 2018 aikana julkisuudessa lisääntyi keskustelu hiilensidonnasta ja maatalouden roolista päästöjen lähteenä. Liitossa ja MTK:ssa
tähän reagoitiin nostamalla esille maa- ja metsätalouden mahdollisuudet hiilensidonnassa.
Tähän työhön saatiin vuoden lopussa MTK:n
ympäristöjohtaja Liisa Pietolan valmistelema
Ympäristöohjelma. Eloperäisten maiden rooli
ja merkitys hiilensidonnassa on noussut tärkeäksi. Alueemme peltoalasta lähes 40% on eloperäistä, joten tämä asia on alueellisesti tärkeää. Kevään aikana johtokunnassa linjattiin
asian tärkeyden viestiminen Brysselin tasolle
ja päätettiin vierailla joulukuussa paikan
päällä asiaa ajamassa. Brysselin matkan kohokohtana oli keskustelu komission ympäristö- ja
maatalousosastojen luona. Tuonne viestinä
vietiin alueemme erityisasema eloperäisten
maiden viljelyssä ja nurmen roolista hiilensidonnasta. Komissiolle viemämme viesti on
nähtävillä tämän vuosikertomuksen liitteenä.
Kesän aikana alueellamme tuli viestejä lomituksen haasteista ja peltoporoista. Ongelmana
peltoporoissa havaittiin heikko vahinkojen tilastointi. Tähän uskoisin olevan avuksi alueelle
perustetun yhteisen ilmoituspuhelimen ja sitä
kautta tehtävän tilastoinnin kesällä 2019.
Jäsenviestimistä saatiin vietyä eteenpäin.
Tässä on tärkeässä roolissa Uutisjyvät-lehti ja
onnistunut yhteistyö Viestilehden kanssa. Kehitystyötä on tarkoitus jatkaa ja jäsenten kohtaamista parannetaan uusien kanavien kautta.
Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuttiin laajan seurantaryhmän kautta. Tilaisuuksissa huolehdittiin lomituksen , maataloushallinnon ja ympäristöterveydenhuollon rakenteesta suunnitellussa uudistuksessa.

Eläinten hyvinvointi-laki eteni eduskunnassa
lopulliseen muotoonsa myös liiton kannanottojen saattelemana. Lopputulos oli kestävä alan
kannalta, mutta lain valmistelu keskeytyi hallituksen erottua 2019. Toivoa sopii tehdyn työn
eli valmiin lakipohjan viemineen valmisteluun
seuraavan hallituksen toimesta.
Yhtenä suurimmista onnistumisista oli rahoituksen valmistuminen eloperäisten maiden tutkimiseen Ruukin koekentällä. Asia on tärkeä,
jotta saadaan parannettua hiilensidontaa kasvustoon ja oikaistua maatalouden nettovaikutusta päästöissä tutkimusteen perustuen.
Loppukesästä alkanut Reijo Karhisen selvitystyö sai roolia myös liiton toiminnassa. Lopulliseen tulokseen voidaan olla tyytyväisiä maatalouden jatkuvuuden osalta. Toivoa sopii, että
tuleva hallitus ottaa raportin parhaita osia hallitusohjelmaan mukaan.
Syksyllä Markku Karjalaisen jäädessä hoitovapaalle saimme uuden vahvistuksen Oulun toimistolle Jaana Juvanin aloittaessa sijaisuuden.
Samalla Sirpa Laitinen siirtyi Kajaanin toimistolle huolehtimaan maakunnallisesta edunvalvonnasta.
Heikosta kannattavuudesta huolimatta uskon
kuluvasta vuodesta tulevan nousujohteisen ja
mahdollisuuksien löytyvän kannattavaan ja kehittyvään maatalouteen. Kiitokset sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille vuoden 2018
onnistumisista. Tuloksentekeminen edunvalvonnassa perustuu pitkälti yhteistyöhön.
Olemme jäseniämme varten, soitellaan!
Toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä 040 564 9804

Vuoden alussa lausuttiin aktiivisesti eläinten
hyvintointilakiin liittyvistä huomioista ja vaikutettiin poronhoitolain arviolautakunnan muutokseen sekä oltiin yhteydessä Reijo Karhisen
työryhmään.
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PAAHTAVAA KUUMUUTTA
Kesä 2018 tullaan muistamaan ennätyksellisen lämpimänä ja kuivana vielä useiden vuosien päästäkin. Lämpö ja kuivuus haastoi viljelijät jälleen kerran painimaan luonnonvoimia vastaan. Etenkin rannikon karkeilla
mailla kuivuus aiheutti tuntuvia tappioita tiloille. Myös sisämaassa yksittäisillä tiloilla
satotasot jäivät heikoiksi poutivien maiden
takia. Toisenlaisiakin kokemuksia alueeltamme löytyi. Tiloilla, joilla on eloperäisiä
maita saattoivat saada varsin kohtuullisen
sadon ja muutamat jopa ennätyksellisen suuria nurmisatoja mailta, joilta tavanomaisesti
märkyydestä johtuen sadot jäävät alhaiseksi.
Viljoista kaurat kärsivät eniten hehtolitrapainojen jäädessä alhaiseksi.
Kuivuus ja siitä aiheutuvat ongelmat maataloudelle saivat paljon huomiota mediassa ja
kansalaisten parissa. MTK vaati maan hallitusta reagoimaan ahdinkoon ajautuneiden
viljelijöiden auttamiseksi ja lopputulemana
hallitus valmisteli kriisipaketin kohdennettuna tiloille, jotka kärsivät kuivuudesta eniten Ilmatieteen laitoksen karttoja apuna
käyttäen. Lisäksi toimenpiteinä oli mm. aikaisemmin päätetyn tukileikkauksen peruminen sekä energiaveron palautuksen korotus.
Markkinat toimivat viljoissa, joiden hinnat
nousivat voimakkaasti tuoden kipeästi kaivattuja euroja kasvinviljelijöille. Myös lihan
tuottajahinnoissa oli hienoista nousua, vaikkakaan ei läheskään tarpeeksi kattamaan kohonneita ruokintakustannuksia. Maidontuotantoa kuivuus koetteli kovin käsin. Rehukustannukset nousivat ja kesän kuumuus tiputti maidon pitoisuuksia ja sitä kautta
myöskin tilityshintaa, jota Valio-ryhmä oli
laskenut 2,5 senttiä litralta jo toukokuun
alusta alkaen. Kesällä valmistui Luonnonvarakeskuksen ennuste maatalouden yrittäjätulon kehityksestä, joka oli karua luettavaa,
sillä yrittäjätulosta oli kuivanut miljardi euroa kuin tuhka tuuleen vajaassa kymmenessä
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vuodessa. Laskelmat sekä poliitikkoihin vaikuttaminen toi tulosta ja ministerit Sipilä ja
Leppä asettivat maatalouden kannattavuutta
pohtimaan työryhmän, jota johtamaan kutsuttiin OP finanssiryhmän entinen pääjohtaja
vuorineuvos Reijo Karhinen. Työryhmän tavoitteena oli etsiä keinot, joilla olisi mahdollista saavuttaa 500 miljoonaa euroa lisää
maatalouden yrittäjätuloa. Työryhmän oli
alun perin määrä saada raporttinsa valmiiksi
joulukuussa, mutta työn haastavuudesta johtuen raportti esiteltiin helmikuussa 2019.
Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen eteni myöskin ja komissio esitteli
esityksensä seuraavan ohjelmakauden maatalouspolitiikaksi. Suurimmaksi ongelmaksi
koettiin rahan niukkuus, koska Englannin EUeron johdosta budjetista uupuisi noin 11 miljardia euroa. Komission esityksessä maatalousbudjettiin kohdistui keskimäärin seitsemän prosentin leikkaus ja Suomen kannalta
esityksen teki erityisen huonoksi leikkausesityksen kohdentuminen erityisesti maatalouden kehittämisvaroihin, joista maksetaan
luonnonhaittakorvaukset, ympäristökorvaukset sekä luomutuet ja jotka ovat erityisen
tärkeitä nimenomaan Suomessa. Lisäksi ehdotuksessa esitettiin toimenpiteitä, jotka
mahdollisesti toteutuessaan voisivat hankaloittaa erityisesti Suomen eloperäisten maiden viljelemistä. Johtokuntamme tekikin
heti komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen päätöksen lähteä karvalakkilähetystönä
Brysseliin. Edellisen toiminnanjohtaja Tarja
Backmanin avustuksella saimme soviteltua
ajankohdan sopivaksi joulukuun alkuun. Matkan kärkenä oli vierailu komission ympäristöjaostossa, johon pääsimme viemään viestiämme eloperäisten maiden tärkeydestä
alueemme tiloille ensimmäisinä suomalaisina
vaikuttajina. Varsin pian huomasimme, että
vastus on kovinta mahdollista luokkaa. Ihmettelimme myös sitä, kuinka tietämätön
käytännön viljelystä EU-virkamies voi olla
kysyessään kuinka monta senttiä turvetta
lähtee maaperästä rehunkorjuun yhteydessä.
4

Korjasimme tiedonpuutteen ja Hemmo tiivisti hienosti esityksemme pulssimme jo hieman kohotessa ja poskiemme punoittaessa
kysymyksellään ”olenko hyvä vai huono kaveri, kun viljelen eloperäisillä mailla, mutta
samalla minulla on monta sataa hehtaaria
metsää. ”I AM A GOOD GUY”, oli Hemmon
yksiselitteinen vastaus. Tähän oli helppo yhtyä ja jatkoimme matkaamme uusiin tapaamisiin.
Vaikeat ajat yhdistävät ja saman olen kokenut myöskin johtokuntatyöskentelyssä porukan hitsautuessa yhteen. Samalla haluan
esittää erityiskiitoksen toiminnanjohtajalle
hyvästä yhteistyöstä kuin myös toimihenkilöille hienosta yhteen hiileen puhaltamisesta. Tällä porukalla jaksaa painaa eteenpäin.
Jari Ahlholm
Puheenjohtaja MTK-Pohjois-Suomi
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Jäsenistö ja hallinto

Mv. Eija Kodis, Nivala

2015

TOIMIALUE

Mv. Hemmo Turpeinen, Taivalkoski

2016

MTK-Pohjois-Suomen toimialueen vuonna
2018 muodostivat 33 kuntaa tai kaupunkia.
Liiton kotipaikka on Oulu ja toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Kajaanissa.

Mv. Tiina Pietikäinen, Haapajärvi

2010

Mv. Tuomo Tamminen, Raahenseutu

2012

Mv. Sauli Joensuu, Raahenseutu (*)

2016

JÄSENISTÖ

(*) Nuorten valitsema edustaja

Yhdistykset
Kertomusvuonna oli Maataloustuottajain
Pohjois-Suomen Liiton jäseninä 40 maataloustuottajain yhdistystä. Yhdistysten kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018 oli 10 986 jäsentä.
Yhteisöt
Yhteisöjäsenmaksun kertomusvuodelta maksoivat seuraavat yhteisöt: Lihakunta, Osuuskunta Pohjolan Maito, Osuuskunta ItäMaito,
Pohjois-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto, LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa MHY Rokua-Paljakka, MHY Kainuu sekä
MHY Suomussalmi.
Kunniajäsenet
Mv. Juhani Keränen, Muhos, mv. Kauko Törmänen, Kuusamo, mv. Jaakko Vuolteenaho,
Nivala ja mv. Timo L. Kauppi, Tyrnävä.
L I I T O N J O H T O E L I M ET J A T O I MI H E N KILÖT v. 2018

V A L I OK U N N A T
Työvaliokunta
Jari Ahlholm, Eija Komulainen, Matti Tyhtilä.
Maaseutunuorten valiokunta
Hanna Luukinen Liminka (pj), Taru Vähäsöyrinki Pyhäntä (varapj), Laura Mulari
Suomussalmi, Iiro Määttä Kuhmo, Sauli Joensuu Raahenseutu, Heikki Rintala Haapajärvi,
Katriina Sipilä Ylitornio, Tauno Paakkari,
Ruukki ja Johannes Mäkitaavola Tornio. Sihteerinä Sirpa Laitinen 31.7.2018 saakka,
1.8.2018 alkaen Jaana Juvani.
Kotieläinvaliokunta
Samuli Leinonen Vaala (pj), Tuomo Tamminen Raahenseutu (varapj), Outi Piukkala Pyhäjoki, Mika Piirainen Kuhmo, Petri Leinonen
Tornio ja Hanna-Mari Kasurinen Inari-Utsjoki. Sihteerinä Sirpa Laitinen 31.7.2018
saakka, 1.8.2018 alkaen Jaana Juvani.

Mv. Jari Ahlholm, Kärsämäki
-puheenjohtaja 2015 alkaen

2010

Mv. Eija Komulainen, Kuhmo
-varapuheenjohtajana 2017 alkaen

2017

Kasvinviljelyvaliokunta
Ilkka Matinolli Tyrnävä (pj), Tapio Tuhkanen
Kajaani, Kati Mattila Raahenseutu, Tuomas
Isoniemi Nivala, Jyrki Nykänen Sotkamo, ja
Petri Leinonen Vaala. Sihteerinä Matti Tyhtilä.

Mv. Esa Kemppainen, Hyrynsalmi

2017

Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta

Mv. Samuli Leinonen, Vaala

2017

Tarmo Turunen Oulunseutu (pj), Panu Jaakonaho Haapajärvi, Tuula Korvajärvi Pal-

Mv. Hanna Luukinen, Liminka

2016

Johtokunta - johtokunnassa vuodesta
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tamo, Pauliina Räisanen Sotkamo, Ari Ruotsalainen Rovaniemi ja Tuomo Marttila MHY
Länsi-Pohja. Sihteerinä Matti Tyhtilä.
Porot-valiokunta
Heikki Lehtiniemi Posio (pj), Henri Hentilä
Kuusamo, Lassi Keränen Hyrynsalmi, Heikki
Putula Pudasjärvi, Marko Repo Simo ja Terho
Tennilä Itä-Lappi. Sihteerinä Kaija Kinnunen
tai Matti Tyhtilä.
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Riitta Kähkönen Kuhmo, Taina Laukkanen-Ervasti Kuusamo, Eija Kodis Nivala, Sanna Marjala Raahenseutu, Sakari Manninen Rovaniemi ja Heikki Moilanen MHY Ylä-Kainuu.
Sihteerinä Markku Karjalainen.
Maa- ja ympäristövaliokunta
Urpo Heikkinen Oulunseutu, Esa Karjalainen
Vaala, Heikki Rahko Paltamo, Aino Kurtti Ylitornio, Pekka Lehto MHY Rovaniemi ja Juha
Virkkunen MHY Taivalkoski. Sihteerinä Kaija
Kinnunen.

Jäsenpalvelut-valiokunta
Päivi Sivonen Kajaani, Mika Koukkari Vaala,
Liisa Ojantakanen Rantsila, Päivi Lepistö Raahenseutu, Hanna-Mari Kasurinen Inari-Utsjoki
ja Pirkko Ruotsalainen MHY Pyhä-Kala. Sihteerinä Markku Karjalainen.

Metsävaliokunta
Tuomo Tamminen MTK-P-S (pj), Juha Sipola
MHY Oulunseutu, Veli Määttä MHY Kuusamo,
Heikki Moilanen MHY Ylä-Kainuu, Matti Heikkilä MHY Siikalakeus, Lassi Keränen MTK-P-S,
Markku Ekdahl MTK metsälinja ja Matti Tyhtilä MTK-P-S. Sihteerinä Heikki Rahko MTK
metsälinja.

Liiton edustajina eri yhteisöissä ovat kertomusvuonna toimineet mm.:
MTK:n johtokunta
Eero Isomaa Nivala 1.12.2004 alkaen
MTK:n valtuuskunta
II:n varapuheenjohtaja Matti Heikkilä Siikajoki/Ruukki
Varsinaisina jäseninä: Jari Ahlholm Kärsämäki, Eija Komulainen Kuhmo, Laura Mulari
Suomussalmi, Ari Varis Pyhäjärvi ja Jukka
Ojantakanen Siikalatva/Rantsila. Varajäseninä: Hanna Luukinen Liminka, Esa Kemppainen Hyrynsalmi, Pekka Hallikainen Ylikiiminki, Sauli Joensuu Raahenseutu ja Urpo
Heikkinen Oulunseutu.

MTK:n valiokunnat
Peltokasvivaliokunta: Ilkka Matinolli, Tyrnävä
Erikoiskasvit-valiokunta: Jaakko Tervamäki,
Siikajoki
Peruna verkoston pj: Heikki Markus, Tyrnävä
Maitovaliokunta: Eero Isomaa, Nivala.
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta:
Tarmo Turunen, Kempele
Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta: Eija
Kodis, Nivala
Nuorten valiokunta: Hanna Luukinen, Liminka
Jäsenpalveluvaliokunta: Päivi Sivonen, Kajaani
T O I M I H E NK I L Ö T
MTK-Pohjois-Suomi
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä, agrologi (AMK)
1.9.2017Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen, agrologi
1.1.2001 –
Hoitovapaalla 1.8.2018 alkaen
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Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen, agrologi (YAMK)
4.8.2008 –
Kenttäpäällikön sijainen 1.8.2018 alkaen
Järjestöagrologi
Jaana Juvani, agrologi (AMK)
1.8.2018 Toimistoassistentti
Liisa Pennanen, agrologi, tradenomi
5.9.2016 Hankevetäjä
Heidi Kumpula, agrologi (AMK)
1.3.2016 -

Timo Korhonen, agrologi
(toimivapaalla kansanedustajakauden ajan)

PALKITSEMISET
Valtiollinen kunniamerkki:
Eero Isomaa, Nivala

Liiton viiri:
Harri Peltola, Puolanka
Tuula Korvajärvi, Paltamo
Esa Karjalainen, Vaala
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TOIMIELIN/TYÖRYHMÄ v.2019
Alueelliset/maakunnalliset
Maakuntauudistuksen laaja seurantaryhmä
MYR, PP
MYR:n maaseutujaosto
MYR, Kainuu
Kainuun ELY:n maaseuturyhmä
Vesienhoidon ytr, PP
Vesienhoidon ytr, Kai
Vapaaehtoisen Maanpuolustuksen P-S:n neuvottelukunta
Pohjois-Pohjanmaan maatalouden ympäristöryhmä
PP:n työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta
Kainuun työvoima- ja yrityspalvelu-neuvottelukunta
Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta 2019
POPEly neuvottelukunta
PP Kylät ry:n hallituksen asiantuntijajäsen
PP ilmastotyön neuvottelukunta
POPElyn asiakasraati, ME-yksikkö

Varsinainen

Valio Oulun eettinen neuvottelukunta
Hanhikiven voimajohtojen YVA
Riistakeskus, alueneuvosto
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Maatalousverotuksen neuvottelukunta:
Pohjois-Pohjanmaa

Matti Tyhtilä
Urpo Heikkinen

MTK-Keski-Pohjanmaa

Markku Ekdahl
Markku Ronkainen

Hemmo Turpeinen
Kari Paavilainen

Työterveyslaitos, Oulun alueellinen neuvottelukunta
Akraamo, vuorovaikutusryhmä /OAMK
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan
tuulivoimaselvityksen seurantaryhmä
4H Pohjois-Pohjanmaa - Kainuu alueneuvosto
High Grade -toimikunta
Siemenperuna-alan neuvottelukunta
Proagria Oulu valtuuskunta 2019-2021

Sirpa Laitinen
Matti Tyhtilä

Valtakunnalliset
Maanomistajien Arviointikeskus Oy, hallitus
MTK:n jäsenrekisterin seurantaryhmä
Huovi:n aluevastaava
MTK:n säätiö
Maataloustuottajan eläkesäätiön hallitus
Verotuksen oikausulautakunta
CAP27-työpajat:

Varsinainen
vara
Urpo Heikkinen
Erovuoroisuuden tullessa henkilö vaihtuu
Markku Karjalainen
Esa Kemppainen
Jari Ahlholm, Pentti Keränen (molemmat varsinaisia jäseniä)
Matti Tyhtilä
Matti Tyhtilä
Urpo Heikkinen, riskienhallinta
Matti Tyhtilä, aktiivinen maataloustuotanto
Matti Rantala, nuoret
Eija Kodis, ilmasto
Eija Kodis, valvonta
Matti Tyhtilä

Porolukutyöryhmä
MTK:n valiokunnat:
Peltokasvit
Erikoiskasvit
Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
Osaaminen ja hyvinvointi
Maito
Nuorten valiokunta
Jäsenpalvelu
Ympäristö- ja maankäyttö
Perunaverkosto, pj.
Lihavaliokunta
Hankeohjausryhmiä
Maa- ja elintarviketalouden kehittämistyöryhmä
Kantri-Inno-ohry
Maatalouden Rakennusinvestoinnit-projektiryhmä
MaiNuLi-projektiryhmä
ProYritys-projektiryhmä
VYYHTI-hanke
POSKI-hanke, neuvotteluryhmä
Maaseutuharava
Lupa muutokseen
Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta

vara

Matti Tyhtilä
Jouni Jyrinki
Matti Tyhtilä
Jouni Jyrinki
Matti Tyhtilä
Sirpa Laitinen
Markku Karjalainen
Markku Karjalainen
Eija Komulainen
Sami Nivala
Matti Tyhtilä
Esa Kemppainen
Markku Karjalainen
Markku Karjalainen
MTK-Lapin tai MTK-Keski Pohjanmaan nimeämä
Urpo Heikkinen, Matti Tyhtilä (molemmat varsinaisia)
Eija Kodis (EK) ja Tuomo Tamminen (yrittäjät)
Eija Komulainen
Sirpa Laitinen
Jari Ahlholm
Sirpa Laitinen
Sirpa Laitinen
Matti Tyhtilä
Sami Nivala
Jari Ahlholm, Tuomo Tamminen, Tuomas Laakkonen, Matti Tyhtilä

Atso Sipola, Tapio Hussa, Samuli Leinonen, Matti Tyhtilä varalla

Urpo Heikkinen
Markku Karjalainen
Matti Tyhtilä
Matti Tyhtilä
Matti Tyhtilä

Jari Ahlholm

Ilkka Matinolli
Jaakko Tervakangas
Tarmo Turunen
Eija Kodis
Hanna Luukinen
Päivi Sivonen

Markku Karjalainen
Urpo Heikkinen

Heikki Markus
Samuli Leinonen

Heidi Kumpula
Heidi Kumpula
Heidi Kumpula
Heidi Kumpula
Heidi Kumpula
Markku Ekdahl
Matti Tyhtilä
Markku Ekdahl, Matti Tyhtilä(molemmat varsinaisia)
Matti Tyhtilä
Markku Karjalainen
Matti Tyhtilä
Jari Ahlholm
Sirpa Laitinen

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristövaikutusten
vähentäminen, esiselvitys ("Sulfa I")
Matti Tyhtilä

Markku Ekdahl

Maaseutuvaikutusten arviointi -työryhmä, Kainuu
Sirpa Laitinen
Maaseutuvaikutusten arviointi -työryhmä, Maakuntauudistus-työryhmä,
Sirpa Laitinen
Kainuu

Eija Komulainen
Eija Komulainen

Vesiruton ravinteet ja energia talteen (ELODEAII) ohjausryhmäJaana Juvani

Matti Tyhtilä

CANEMURE-yhteistyöryhmä (Hiili, OAMK)
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Matti Tyhtilä
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MAATALOUSTUOTTAJAIN POHJOIS-SUOMEN LIITON JÄSENYHDISTYSTEN HENKILÖJÄSENET 31.12.2018
Viljelijäjäsenet ja viljelmät peltopinta-alaluokittain
Tukia
hakenei- JärjestäytyTukia
JärjestäytyJäsenten peltoYht.
ta tiloja
misaste hakeneiden
misaste
Jäsenten viljelytiloja, kpl peltoala, ha Perh. Muita Kunnia- Jäsenet yhteensä
(MMM)
tiloista
tilojen ha. hehtaareista tiloja, kpl
yli 0,01 ha
jäsenrek
Jäs. Jäs. jäsenet
31.12.2018
2017 Lis/ väh
Kunta ja/tai
Tuottajayhdistys
Haapajärvi
Haapavesi

163
202

66,3
75,7

8727
12939

71,9
93,7

181
190

108
153

6279
12118

428
352

26
17

0
0

635
559

649
604

-14
-45

Hailuoto
Hyrynsalmi

31
47

67,7
70,2

2066
1134

70,5
74,3

37
50

21
33

1457
842

43
88

2
3

0
0

82
141

84
146

-2
-5

Ii (kunta)

89

Iinseutu (Ii ja Yli-Ii)
Kajaani

90

61,1

3865

77,2

81
74

56
55

2620
2984

129
103

6
12

0
0

216
189

217
202

-1
-13

Kuhmo

132

73,5

4168

81,3

155

97

3390

211

4

0

370

378

-8

Kuusamo
Kärsämäki

178
122

53,9
72,1

5290
7152

70,2
88,5

131
120

96
88

3715
6329

217
203

10
6

1
1

359
330

396
334

-37
-4

Liminka
Liminka

114

9175

86,0
87

72

5751

140

9

0

236

240

-4

32

23

2142

52

3

1

88

94

-6

2602

Ala-Temmes
Lumijoki
Merijärvi
Muhos

74
55
142

67,6
87,3
47,2

5676
2805
7631

67,8
82,0
62,3

72
64
85

50
48
67

3851
2301
4752

103
118
167

1
2
7

0
0
4

176
184
263

175
182
279

1
2
-16

Nivala

321

76,0

17717

85,5

321

244

15142

565

9

0

895

929

-34

Oulainen
Oulainen-Vihanti

132

6402
243

179

9499

402

20

3

668

690

-22

Kempele (kunta)
Oulu (kaupunki)
Oulunseutu

47
293

2436
9138

-34

58,86
132

89

4575

212

40

1

385

419

Kiiminki

25

18

553

53

0

0

78

78

0

Ylikiiminki

72

50

1685

110

5

0

187

215

-28

Paltamo
Pudasjärvi
Puolanka

64
121
56

70,3
65,3
53,6

1940
3743
2187

70,2
76,1
88,2

80
124
50

45
79
30

1362
2850
1928

92
202
83

9
13
4

0
1
0

181
340
137

196
362
140

-15
-22
-3

Pyhäjoki
Pyhäjärvi

98
129

81,6
69,8

4876
6303

84,0
73,6

120
145

80
90

4095
4640

280
229

9
7

0
0

409
381

424
400

-15
-19

35

71,4

1741

78,6

32

25

1368

71

6

0

109

113

-4

1498

64,9

74
38

49
29

4027
972

87
72

8
3

1
0

170
113

170
114

0
-1

18647

73,2
52
139

35
109

3634
10013

63
220

15
5

0
0

130
364

135
376

-5
-12

84
39

55
27

3581
1770

99
70

4
3

0
0

187
112

192
111

-5
1

Pulkkila

57

47

2678

91

0

0

148

151

-3

Rantsila

92

63

4547

132

9

0

233

244

-11

170
78
56

123
41
42

6158
2042
1160

247
101
87

11
1
5

1
0
0

429
180
148

449
194
154

-20
-14
-6

146

103

8759

241

13

1

401

407

-6

45

18

846

95

0

0

140

142

-2

Pyhäntä
Raahe (kaupunki)
Raahenseutu
Ristijärvi

181

Siikajoki (kunta)
Siikajoki
Ruukki

214

Siikalatva (kunta)
Kestilä
Piippola

311

45

Sotkamo
Suomussalmi
Taivalkoski

193
92
65

Tyrnävä (kunta)
Tyrnävä

154

9510
64,4

17156

63,7
44,6
64,6

73,3

7689
2624
1374

80,1
77,8
84,4

11159

86,1

Temmes
Utajärvi
Vaala
Tuottajaliitto yht.

92
98

66,3
66,3

4185
6251

79,5
84,3

88
91

61
65

3326
5271

134
191

1
2

2
0

225
284

239
285

-14
-1

4 180

66,10

209806

78,6

3952

2763

165012

6583

310

17

10986

11309

-323
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Rahavirrat koko alueelta vuoden 2017 tiedoin
(Lähde: Kantar TNS)
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Tulot kunnittain vuoden 2017 tiedoin
(lähde: Kantar TNS)
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Liiton toiminta
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous 24.4.2018, Oulunsalotalo
Liiton kevätkokous pidettiin Oulunsalotalolla
24.4.2017. Paikalla oli alustajana MTK:sta
Seppo Kallio. Keskustelussa nousi esille EU:n
muutokset ja maatalouden kannattavuus.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016. Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksestä 91 virallista
kokousedustajaa ja yhteisöistä 4 edustajaa.
Yhteensä paikalla oli 95 kokousedustajaa ja
kaikkiaan 107 henkeä.
Syyskokous 4.12.2018, Kajaani
Liiton syyskokous pidettiin Kajaanissa
4.12.2017. Alustajana oli MTK:sta Perttu
Pyykkönen. Hänen esityksensä keskittyi
suunnitteilla olevaan järjestöuudistukseen.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018 sekä
tehtiin luottamushenkilövalinnat liiton edustajiksi. Kokoukseen osallistui 32 yhdistyksestä 97 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä
3 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 100 kokousedustajaa.

Johtokunnan kokoukset
Johtokunta otti kantaa seuraavista asioista
vuoden 2018 aikana:
•
•
•
•
•
•
•
•

PP 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus
IP kasvikset perussertifiointi
Asetusluonnos ilmoituksenvaraisista
eläinsuojista
Arviolautakunta porovahinkojen arvioimiseksi
Kaicell Fibers Oy:n ympärsistövaikutusten arviointi
Maatalousalan ammattitutkinnon perusteet
Kainuun maakuntakaava 2030
Fingrid Pyhäselkä - Keminmaa YVA
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•
•
•
•
•
•
•
•

Naapurinvaaran maisemanhoitoalue
Paltamon biojalostamo yva-ohjelma
Terrafamen suunnitelmat uraanin talteenottoon
Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista
Kaiely yva
MTK:n ympäristöohjelma
Yhdistetty aloite eläinten hyvinvointilaista
Pohjoisen eläintuen katto

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa. Ohessa lyhyet koosteet kokouksista:
11.-12.1.2018 Kuusamo
Vuoden ensimmäinen kokous oli kaksi päiväinen, johtuen tehtävästä strategiatyöstä liiton toimintojen kehittämiseksi. Johtokunnan
järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin
Jari Ahlholm ja varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Komulainen. Käytiin läpi johtokunnan vastuualueet ja -yhdistykset. Päätettiin,
että Matti Heikkilällä valtuuskunnan varapuheenjohtajana ja Eero Isomaalla MTK:n johtokunnan jäsenenä on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Valtuuskunnan kaikilla jäsenillä tuottajaliiton alueelta
on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskuntaa
edeltävissä kokouksissa. Keskusteltiin liiton
valiokuntien ja verkostojen toiminnasta. On
tärkeää saada molemmat toimimaan nykyistä aktiivisemmin. Päätettiin laittaa kysely suoraan jäsenille, jonka pohjalta tehdään liiton eri verkostot ja näistä verkostoista viedään viesti keskusliittoon. Verkostot toimivat sähköisissä kanavissa ja avaavat
keskusteluita. Verkostot liitetään tarvittaessa keskusliiton verkostoon. Valiokuntien
toimintaa voimistetaan yhteisten työtilojen
kautta. Päätettiin tehdä tästä juttu Uutisjyviin. Tehtiin valinnat liiton valiokuntiin yhdistyksistä ja johtokunnasta tulleiden esitysten mukaisesti. MTK:n valtuuskunnan jäseniksi valittiin: puheenjohtajan varajäsen
Hanna Luukinen ja varapuheenjohtajan vara-
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jäsen Esa Kemppainen. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja. Työvaliokunta voi tarpeen
mukaan kutsua mukaan muita toimihenkilöitä tai asiantuntijoita. Kuultiin esitys Uutisjyvät- lehden muuttuneesta kokonaisuudesta, jonka mukaan lehti ilmestyy Maaseudun Tulevaisuuden välissä 2.3.2018. Lehden
osalta päätettiin toimitus hoitaa kokonaan
liiton varoilla. Sovittiin johtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle 2018. Keskusteltiin liitolle jatkossa haettavan hankkeen teemasta
ja aikataulutuksesta, päätettiin liiton edustajat eri työryhmiin ja toimielimiin sekä
pohdittiin liiton strategiaa. Kuultiin jäsenillä
olevan jäsenmaksuja rästissä vuoden 2017
osalta n. 56 000 euroa. Käytiin läpi merkkipäivälista ja päätettiin sen pohjalta huomioimisista.
20.3.2018, Oulun Osuuspankin tilat
Kokouksen aluksi OP Oulu esittäytyi. Marita
Ravaska kertoi maatalouden rahoituksesta ja
Hannu Kokkonen esitteli OP:n varallisuuden
hoidon palveluita.
Kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin seuraavaa: Keskusteltiin porotalouden kokonaisuudessa esiin nousseista ongelmista. Todettiin liitolle olevan tärkeää, että maanomistajan omaisuuden suoja parantuu nykyisestä.
Liitto vaatii myös, että poronhoitolakia tulee
kaikkien noudattaa. Kuultiin, että liitto on
jättänyt lausunnon eläintenhyvinvointilain
luonnoksesta. Käsiteltiin MTK-Kuhmon esitys
eläinsuojelutarkastusten onnistumisista ja
laitettiin se eteenpäin keskusliittoon. Päätettiin, että toiminnanjohtaja selvittää mahdollisuuden yhteislausuntoon muiden liittojen kanssa. Uutisjyvät- lehti tehtiin nyt ensimmäisen kerran yhteistyössä Suomalainen
Maaseutu- lehden kanssa; yhteistyötä päätetiin jatkaa myös syksyn lehden osalta. Käsiteltiin tuottajaliiton tuloslaskelma ja tase
toimintavuodelta 2017. Esitys hyväksyttiin ja
tilit allekirjoitettiin. Käsiteltiin myös esitys
101. TOIMINTAVUOSI

toimintakertomuksesta ja päätettiin esittää
se yleiselle kokoukselle. Toukokuussa
7.5.2018 EU:n parlamentin jäseniä on tulossa tutustumaan suomalaiseen maatalouteen Pohjois-Savon alueelle. Päätettiin, että
liitosta paikalle osallistuu työvaliokunta.
Toiminnanjohtaja esitteli Syken tekemät
pyynnöt hankerahoituksesta erilaisiin turvemaiden hankkeisiin. Päätettiin, että liitto ei
osallistu hankkeiden rahoitukseen.
-Kevätvaltuuskunta on 18.-19.4.2018. Keskusteltiin ehdokasasettelusta MTK:n johtokuntaan, kun Eero Isomaa on jäämässä pois
tämän vuoden jälkeen. Kevätkokouksessa on
mahdollista yhdistysten tuoda esille keskusliiton johtokunnan jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä. Kuultiin esittely Vuoden
Helmi kisaan saapuneista yhdistysten tekemisistä ja tapahtumista. MTK-Oulunseutu
päätettiin palkita kisan parhaana 1000€ toimintarahalla ja esittää yhdistystä jatkoon
valtakunnalliseen Vuoden Helmi-toimintakilpailuun. Palkinto ojennetaan liiton kevätkokouksessa. Käytiin läpi MTK-Oulunseudun
esitys valtuuskunnalle kuluttajatyöstä ja
tuottajahintojen kehityksestä. Asia viedään
eteenpäin kevään valtuuskuntaan. Käytiin
läpi esitys kansallisen tuen eläinpalkkiokaton
nostosta. Päätettiin kohdistaa esitys MTK:n
johtokunnalle. Päätettiin, että seuraava johtokunnan kokous pidetään 4.6.2018.
4.6.2018, Kajaanin toimisto
Kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin seuraavista asioista: Kokouksen aluksi johtokunta muisti Tiina Pietikäistä perheenlisäyksen johdosta. Liisa Pietola MTK Keskusliitosta piti ympäristöasioista katsauksen
Skypen kautta. Johtokuntalaiset evästivät
Liisaa mm. turvemaiden ja nurmenviljelyn
asioista. Pietola vinkkasi, että kun tehdään
uusia ympäristöasioita tilatasolla, kannattaa
sosiaalisessa mediassa linkittää tiedot #ympäristölupaus -sanan alle. Maatalouspolitiikan osalta aluksi käytiin läpi komission esitys
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EU:n uudeksi maatalousohjelmaksi. Hanna
Luukinen oli MTK:n nuorten valiokunnan vierailulla ministeriössä, jossa myös erityisolosuhteita käytiin läpi. Eero Isomaa kertoi käsittelyn tilanteesta johtokunnassa. Tulevassa
esityksessä pääkohtina varojen jako ja riittävyys, tukikatto sekä turvemaiden asianmukainen käyttö. Päätettiin, että ympäristöasiat ja EU:n budjettiuudistus otetaan esille
kansanedustajien tapaamisessa 23.8.2018.
Päätettiin myös selvittää tukikelvottoman
peltoalan määrä eri alueilla (ajantasainen
peltotase). Keskusteltiin vuoden 2019 Grune
Woche- messuista, joissa MTK:lla on näkyvä
rooli. Päätettiin kannustaa alueen maatilayrityksiä lähtemään sinne näytteilleasettajiksi mahdollisuuksiensa mukaan.
Käytiin läpi välitilinpäätös ajalta 1.1.201830.4.2018. Liitto on saanut yhdistysten jäsenmaksuista yht. 60 %. Liitto on jättämässä
lokakuun hankehakuun hakemuksen. Hankkeen sisältöön tulossa mm. jaksaminen sekä
uuden yhteistyön ja uusien verkostojen toimintamallit. Käytiin läpi GDPR- kokonaisuuden asiat ja tehtiin vaadittavat päätökset liiton osalta. Todettiin, että suurin osa yhdistyksistä on jo toimittanut rekisteriselosteensa liittoon, muutamia odotellaan vielä.
Päätettiin, että Eija Komulainen Kuhmosta
on liiton ehdokas MTK Keskusliiton johtokuntaan. Eero Isomaa ei ole enää käytettävissä
ko. luottamustoimeen. Tulevia tapahtumia:
Kansanedustajien tapaaminen järjestetään
23.8.2018 Pudasjärvellä. Maaseutunuorten
syysparlamentti Oulussa 8.-10.11.2008. Puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivät pidetään Rokualla 8-9.10.2018. Liiton
syyskokous on 26.11.2018 ja puhujaksi on kysytty Juha Marttila.
28.6.2019, Sähköposti-kokous
Kokouksessa päätettiin arpajaisluvan hausta
apuna Viestilehdille Kuninkuusravit tapahtumaan. Lisäksi päätettiin Jaana Juvanin palkkaamisesta sijaiseksi Oulun toimistolle.
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24.9.2018, Lähitapiolan tilat Oulussa
Kokouksessa oli johtokunnan lisäksi paikalla
Juha Marttila, Matti Heikkilä sekä Eero Isomaa. Kokouksessa käytiin keskustelua ja
päätettiin seuraavista asioista: Kokouksen
alussa Lähitapiola Pohjoisen Ilkka Herva ja
Jouni Liuska kertoivat ajankohtauskatsauksen vahinkovakuutuksista. Vakuutusyhtiön
edustajille annettiin esitys johtokunnalta
maatilavakuutuksien hintoihin liittyen.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoi
maatalouspolitiikan tilannekatsauksen. Kriisipaketin kokonaissummasta 65Me, 30Me on
tulossa maksuun ennen vuoden vaihdetta.
Meneillään oleva ohjelmakausi on lopuillaan
ja etenkin vuodesta 2020 on tulossa haastava, koska ympäristöohjelman rahat ovat
vähissä. Tulevassa ohjelmakaudessa on vielä
paljon avoimia asioista, perusajatus on, että
jäsenmaat maksavat enemmän kansallista
tukea. Ympäristön tilan parantamisen ollessa
myös edelleen yksi tärkeimmistä asioista ei
voi antaa takeita, etteikö mm. (eloperäisillä
mailla olevien) peltojen raivausta kiellettäisi. Kuluttajatuotteille tarvitaan enemmän
vientimarkkinoita, tähän tähdätään mm.
MTK:n osallistumisella Grune Woche-messuille. Lomalainuudistus etenee hitaasti,
koska kaikki hallinnon resurssit ovat kiinni
Sotessa. Järjestöuudistuksen perusasiana on
se, ettei metsähehtaareista kerätä jäsenmaksua kahta kautta.
Syksyn valtuuskunnan kokous on 21.22.11.2018. Johtokunta kävi läpi alueen erovuoroiset valiokunnan jäsenet ja varajäsenet. Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunnassa
varsinaisena jäsenenä Eija Kodis, ympäristöja maankäyttövaliokunnassa varajäsenenä
Urpo Heikkinen ja erikoikasvit valiokunnassa
varsinaisena jäsenenä Jaakko Tervakangas.
Johtokunta päätti ehdottaa heitä edelleen
valiokuntiin nykyisiin luottamustehtäviin.
Toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä esitteli tiedoksi välitilinpäätöksen 31.8.2018 saakka.
Hyväksyttiin esitys yhdistysten jäsenmaksuksi liitolle. Liiton syyskokous on
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26.11.2018. Keskusteltiin syyskokouksen esityslistasta ja erovuoroisista luottamushenkilöistä. MTK-Pohjois-Suomi on solminut yhteistyösopimuksen MTK-Keski-Suomen
kanssa, toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä esitteli yhteistyösopimuksen. Keskusteltiin syksyn tulevista tapahtumista mm. maaseutunuorten syysparlamentista ja johtokunnan
tulevasta Brysselin matkasta.Käytiin läpi
hankehaun tilanne, päätettiin hakea ylimaakunnallista (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
ESR-hanketta hankeaikojen mukaisesti helmikuun 2019 loppuun.Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous 29.10 Kajaanin
toimistolla.
29.10.2018, Kajaanin toimisto
Kokouksessa oli johtokunnan lisäksi paikalla
valtuuskunnan jäsenet Laura Mulari ja Ari
Varis. Kokouksessa käytiin keskustelua ja
päätettiin seuraavista asioista. Maatalouspolitiikan tilannekatsauksessa keskusteltiin peltojen metsityksestä, joka tulee todennäköisesti esiin ilmastopolitiikankautta. Tässä asiassa on tärkeintä, ettei tukikelpoisuus häviä
metsitettävän pinta-alan mukana vaan se jää
tukikelvottomien alojen käyttöön. Lisäksi
muita maankäytön vaihtoehtoja tulee miettiä ja ottaa myös huomioon erilaiset biotalouden hankkeet.
Syksyn valtuuskunnan kokous on 21.22.11.2018. Johtokunnan jäsen Eija Komulainen on ehdolla johtokuntaan. Johtokunnan
jäsenet tekevät tarvittavaa vaalityötä Eijan
valinnan puolesta. Liiton syyskokous on
26.11.2018 Kajaanissa. Toiminnanjohtaja
esitteli luonnokset kokouspalkkioista, budjetista sekä toimintasuunnitelmasta vuodelle
2019 ja ne hyväksyttiin esitetyllä tavalla.
Muissa esille tulleissa asioissa keskusteltiin
mm. turpeennoston ympäristöluvista ja kustannuksista. MTK:n asiantuntija Minna Oja
oli vastannut kysymykseen koskien ympäristölupien muutosta. Vastauksessaan hän kertoi, että muutos ei koske tilatason nostoa,
eikä se ole tulossa lupahaun piiriin. TTL:n
alueellisiin neuvottelukuntiin 2019-2021 on
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tullut nimityspyyntö. Johtokunta päätti esittää Sirpa Laitista MTK:n edustajaksi.
Poronhoitolakiin on tullut kommenttipyyntö.
Johtokunta päätti vastuuttaa lausunnon antamisen porovaliokunnalle. Seuraava kokous
on vuoden 2019 aloituskokous ja se päätettiin pitää 16.1.2019. Yhdistysten neuvottelupäivät pidetään 5.-6.2.2019 Vuokatissa.

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
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka
Matinolli ja sihteerinä Matti Tyhtilä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. valiokunnan kokouksen asioista. Lukella
on hanke Viljoista tiedoksi, jonka yhteydessä
voidaan pitää vilja-alan seminaari. Tähän
voidaan kysyä myös MTK:n asiantuntija Marica Twerin puhumaan tuottajaorganisaatioista. Päätettiin järjestää yhteistyössä
hankkeen kanssa alueellinen Vilja-seminaari.
Kotieläinvaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Samuli
Leinonen, sihteerinä 30.7.2018 saakka Sirpa
Laitinen ja 1.8.2018 alkaen Jaana Juvani.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden
kerran, kokouksessa käsiteltiin mm. uuden
eläinsuojelulain uudistusta.
Maaseutunuorten valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Hanna
Luukinen, sihteerinä 30.7.2018 saakka Sirpa
Laitinen ja 1.8.2018 alkaen Jaana Juvani.
Kokouksia pidettiin vuoden aikana 4. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa eri tapahtu-
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mien järjestelyä, erityisesti Oulussa pidettyyn maaseutunuorten syysparlamenttiin liittyen.

Maankäyttö- ja ympäristövaliokunta

Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

Jäsenpalvelut-valiokunta

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tarmo
Turunen ja sihteerinä Matti Tyhtilä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Tarmo Turunen kertoi kokouksessa keskusliiton valiokunnassa esillä olleista asiosta.
Valiokunnan jäsenten mielestä on tärkeää
saada riittävä alueellinen näkyvyys myös
metsäpolitiikkaan. On tärkeää saada alueelle
suunnitellut investoinnit toteutumaan, jotta
puulle saadaan enemmän markkinoita ja parempi hinta. Esimerkiksi Paltamoon suunniteltu investointi vaatii koko Kainuun maakunnan ja kuntien tuen ja yhteistyötä. Vaalien yhteydessä on ehdokkaat saatava sitoutumaan hallitusohjelmaan kirjattaviksi kohdiksi: infran kehittäminen taajamien ulkopuolella: sähkö, vesi, tiet, tietoverkot; verotusta ei saa laajentaa metsä- tai maatalousmaahan; yksityisautoiluun on oltava tasavertaiset mahdollisuudet pitkien etäisyyksien
maakunnissa; lomitusta ei saa heikentää eri
tuotantosuunnilta ja myös hevostilojen lomituksen on jatkuttava.

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Päivi Sivonen ja sihteerinä Markku Karjalainen, 1.8
alkaen Sirpa Laitinen. Valiokunta valmisteli
ja hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja tiedotussuunnitelman
toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran, kokous pidettiin
etänä Skype-yhteydellä. Valiokunta käsitteli
kokouksissaan mm. erilaisia jäsenpalvelutarpeita.

Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Eija Kodis ja sihteerinä Markku Karjalainen, 1.8 alkaen Sirpa Laitinen. Valiokunta valmisteli ja
hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja tiedotussuunnitelman
toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin etänä Skype-yhteydellä. Valiokunta käsitteli kokouksessaan mm. lomitukseen liittyviä asioita. Toinen kokous pidettiin
lomitusseminaaripäivän jälkeen 20.9.2019 Rokualla. Kokouksessa keskusteltiin mm. lomitusasioista sekä oltiin huolissaan ammatillisen
koulutuksen reformin onnistumisesta.
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Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

Porot-valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Heikki
Lehtiniemi ja sihteerinä vuorottelivat Matti
Tyhtilä ja Kaija Kinnunen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan porofoorumin
toimintaa, keskusteli porojen viljelyksille aiheuttamasta haitasta ja oli yhteydessä ministeriöön arviolautakunnan päivitykseen
liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta toimi
tiiviissä yhteistyössä Porofoorumin jäsenten
kanssa.
Pohjois-Suomen Metsävaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tuomo
Tamminen ja sihteerinä Markku Ekhdahl. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm.
järjestöuudistusta, Kainuun lumituhoja,
metsäverkostoja ja ajankohtaista metsäpolitiikkaa.

Neuvottelukunnan kokoukset
Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät järjestettiin keväällä 13-14.2.2018. Pitopaikkana oli
Holiday Club Katinkulta Vuokatissa. Alustajina olivat MTK Keskusliitosta Kimmo Kallionalusta, liiton puheenjohtaja Jari Ahlholm
sekä Eija Väänänen Rokualta etäyhteydellä.
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Päivien aikana keskusteltiin mm. maatalouslomituksesta, maatalouspolitiikasta sekä liiton näkyvyydestä ja jäsenhankinnasta.
Syksyn puheenjohtaja- ja sihteeripäivät pidettiin 8-9.10.2018 Utajärvellä, paikkana oli
Rokua Health & spa. Luennoimassa olivat
MTK Keskusliitosta Perttu Pyykkönen sekä
Ilkka Mustonen Yaralta ja Kari Kullas Kinnusen Myllystä. Ajankohtaiset metsäasiat kertoi Kari Salo MHY Siikalakeudesta. Päivien aikana käytiin läpi mm. järjestöuudistusta ja
maatalouspolitiikkaa.

C-alueen yhteistyö vuonna 2018
Vuonna 2018 pohjoisen tukialueen eli C-alueen kokouksia pidettiin kaksi. Toimielimen
puheenjohtajana toimi Atsoa Ala-Kopsala
Keski-Pohjanmaalta. Sihteerin tehtäviä hoiti
MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja
Kettunen. Kokouksiin on kutsuttu MHY ja
MTK -liittojen valtuuskunnan jäsenet sekä ja
alueen edustajat MTK johtokunnassa.
Kevään kokous pidettiin 12.4.2018 Uudistalolla Jännevirralla Pohjois-Savossa. MTK valtuuskunnan puheenjohtajaehdokkaat olivat
esittäytymässä ja kokousedustajien tentattavana. Edustajista kaksi oli c-alueelta Matti
Heikkilä MHY Siikalakeus ja Tommi Lunttila
MTK Keski-Suomi sekä Uudeltamaalta oleva
Eerikki Viljanen. Kokouksen osallistujat kyselivät ja keskusteluttivat ehdokkaita mm.
valtuuskunnan roolista, yhteydestä kenttään
ja ajan käyttöä valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävään. Kokous käsitteli myös Perttu
Pyykkösen alustuksen pohjalta järjestöremonttia. Kevään valtuuskunta päättää edunvalvontamaksun rakenteesta ja tuleva päätösehdotus sisältää jäsenmaksujärjestelmätyön jatkamisen, jäsenpalveluiden ja uusien
toimintamallien kehittämisen sekä varautumisen uuden jäsenmaksujärjestelmän tekemiseen. lisäksi käsiteltiin valtuuskuntaa koskevia sääntömääräisiä asioita ja alueelta
tehtyjä valtuuskunta-aloitteita. Todettiin
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kannustepaketin jatkamiseen ja kuluttajatyön liittyvät aloitteet sekä MTK-liitoille
hankittavan messuvarustuksen hankkimisesta
tehty aloite. Maaseutunuorten toiminnan kehittämisehdotus ja poronhoitoalueen nurmikasvustojen ongelmien kärjistyminen oli kirjattu myös valtuuskunta-aloitteeksi.
Toinen kokous pidettiin pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa. Kokousvieraana oli
edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, joka
piti katsauksen järjestöremontin tilanteeseen. Remontti perustuu tulevaisuusasiakirjaan ja sen tavoitellaan uudistavan palveluiden ja toiminta- ja johtamismallien uudistamistarpeita järjestössä. Remontin tavoite
on oikeudenmukaisuus ja paikallisen sekä
maakunnallisen toiminnan vahvistaminen
vastaamaan jäsenistön ja sen palvelutarpeiden muutoksia. Valtuuskunta käsittelee päätösehdotuksen jäsenmaksujärjestelmästä,
joka sisältää MTK-yhdistyksen ja MHY:n
omaan käyttöön jäävän osuuden, edunvalvontaan kerättävän edunvalvontamaksun ja
se huomioi yritystoiminnan laajuuden huomioivat elementit. Metsävaltuuskunta määrittää metsäperusteisen edunvalvontamaksun. MTK-liitojen edunvalvontamaksun valmistelun periaatteet sisältävät yhteyden jäsenten maksamasta edunvalvontamaksusta,
sisältää liitto ja maakuntakohtaisen perusmaksun ja huomioi en alueelliset erot.
Järjestöremontti herätti vilkkaan keskustelun, c-alueen valtuuskunnan edustajien kesken, joka tulee jatkumaan valtuuskunnan
kokouksessa ja sen jälkeenkin. Keskustelussa
oli esillä käytännön esimerkkejä ja niiden
ongelmakohtia. Kokouksessa esittäytyivät
myös ehdokkaat MTK:n johtokuntaan. Ehdolla C -alueelta
Eija Komulainen Kuhmosta, Asko Miettinen
Joensuusta ja Markku Kiljala, Reisjärveltä.
Ehdokkaat esittäytyivät ja vastasivet yleisön
kysymyksiin. Kokouksessa käsiteltiin valtuuskunnan sääntömääräiset kokousasiat;
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Vahvistetaan talousarvio 2019, valiokuntien
jäsenten vaalit, ja kirjelmissä MTK Etelä-Savon aloite järjestöremontista.
Kirjoittaja: Anja Kettunen c-alue sihteeri
2018

Juhlat, retket, tapahtumat ja toiminta
Matkaraportti tuottajaliiton johtokunnan
matkasta Brysseliin 2.-6.12.2018
Tuottajaliiton johtokunta päätti pitkä tauon
jälkeen järjestää edunvalvontamatkan EU:n
virastojen ytimeen Brysseliin. Matkaryhmä
koostui seuraavista henkilöistä: Jari Ahlholm, Eero Isomaa, Sirpa Laitinen, Jaana Juvani, Hemmo Turpeinen, Sauli Joensuu, Eija
Kodis, Eija Komulainen, Tuomo Tamminen,
Samuli Leinonen, Matti Tyhtilä ja MTK:n
Brysselin toimiston vahvistus Tarja Bäckman.
Ohessa yhteenveto tärkeimmistä vierailukohteista:
Ensimmäisenä vierailtiin komission ympäristöpääyksikössä. Aiheena oli eloperäiset
maat. Tapasimme paikalla yksikön edustajan
Josaine Massonin. Aluksi esittelimme alueemme erityispiirteet eloperäisten maiden
osalta. Korostimme nurmivaltaisen viljelyn
perusteita ja eloperäisten viljelysmaiden
käytön tarpeellisuutta. Keskustelussa pääsimme eteenpäin ja viestimme ymmärrettiin. Aika loppui kuitenkin kesken ja todettiin että yhteydenpitoa kannattaa jatkaa
MTK:n ja ympäristöyksikön välillä. Lisäksi
esitimme toiveen saada Suomen puheenjohtajakaudelle kansainvälinen Ilmastoseminaari.
Ympäristöyksikön vastauksia:
EU:n alueen maatalousmaasta 75% sisältää
orgaanista ainesta 2%. Suomessa merkittävä
määrä unionin alueen eloperäisistä maista.
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Turvemaan määrittäminen on vaikeaa,
mutta maata pitää suojella ja tutkimuksille
on tarvetta. Maan suojaamisen vähimmäistoimista päätetään kansallisesti. Ei ole selkeää politiikkaa rajoittaa turvemaiden viljelyä.
Toisena kohteena oli tapaaminen Tatu Liimataisen kanssa, joka toimii varapuheenjohtajana Jyrki Kataisen kabinetissa.
Aluksi kerroimme alueemme erityispiirteistä
ja siitä, kuinka ongelmallisesti tuet kohdistuvat tällä ohjelmakaudella. Lisäksi esittelimme laskelmat tukikaton vaikutuksesta
alueen alueemme tiloille.
Tatu Liimataisen vastaukset:
Brexit on kaikille osapuolille huono asia.
CAP-uudistuksessa tukikatot ovat vastatuulessa. Maatalouden rakennekehitys on nopeaa kaikissa maissa. Tukioikeuksien vahvistaminen uudelleen seuraavalla ohjelmakaudella on järkevää. Maatalousohjelman kansallinen valmistelu kannattaa tehdä perusteellisesti ja riittävän tarkasti, koska tässä
on mahdollisuus isoonkin muutokseen. Maataloustuotantoon ei ole tulossa uutta kiintiöjärjestelmää. Laadulla voi erottautua aja
vientiin kannattaa satsata. Byrokratian helpottamista monitoroinnin avulla tehdään,
kunhan järjestelmät toimivat luotettavasti.
Tulevalla ohjelmakaudella nuoret viljelijät
huomioidaan ja keskustelu aktiiviviljelijän
määritelmästä nostaa päätään.
Kolmanten vierailukohteena oli MTK:n toimisto, jossa toimiston väen lisäksi tapasimme europarlamenttaarikko Elsi Kataisen.
Elsi Kataisen vastaukset:
CAP:n uudistuksessa on todennäköisintä,
että valiokuntien lausuntojen pohjalta mennään vaaleihin. Ei siis saada parlamentin
kantaa ennen vaaleja. Suomen omat strategiset suunnitelmat tulevat käsittelyyn ja
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niistä keskustellaan enemmän myös eduskunnassa. Ainakin nuorten viljelijöiden
osalta on tulossa hyviä muutoksia ja uudistuksia. Lisäksi keskusteltiin trilogin asemasta
CAP:n uudistuksessa, kun jäsenmaat saavat
laajemmat valtuudet päättää itse toteutettavan ohjelman sisällöstä.
Ensimmäisen päivän päätteeksi vierailimme
Euroopan maataloustuottajien ja osuustoiminnan keskusjärjestössä Copa-Cogecassa,
jossa François Guerin kertoi seuraavat terveiset:
Ilman brexit- sopimusta Copa-Cogecan jäsenet kärsivät, koska ruokamarkkinat menevät
erossa sekaisin. Mercosur-neuvottelut ovat
hankalat, koska muissa maissa eläinten kohtelu ei ole yhtä hyvää kuin EU:n alueella.
Toisen päivän aluksi vierailimme EU:n parlamentissa. Parlamentissa tavattiin suomalaisjäsen Petri Sarvamaa ja kuultiin EU:n Parlamentin yleisesittely.
Petri Sarvamaan vastaukset:
Kyntökiellon estäminen tulee olemaan vaikeampaa uudessa CAP:ssa kuin aiemmissa ohjelmissa. Uuden CAP:n haasteena on varojen
vähentyminen. Odotetaan enemmän tekoja
pienemmällä rahamäärällä, mutta maataloudelta ei saa leikata. Uudesta CAP-ohjelmasta
pitää tehdä enemmän viljelijöitä kannustava
ohjelma. Ympäristöseminaarin järjestämistä
Suomeen kannattaa edesauttaa senkin
vuoksi, että parlamentin puhemies on asiasta kiinnostunut.
Toisena vierailukohteena oli Euroopan metsätalossa CEPF ja Nordic Family Forestry,
Meri Siljama.
Meri Siljaman vastaukset:
Suomea enemmän metsitettäviä peltoja on
esimerkiksi Briteissä. Osalla ympäristöjärjestöjä on myös kielteinen kanta peltojen met-
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sitykseen lajiston muuttumisen vuoksi. Komissiolta tulee paljon ohjeistusta metsänomistajille esim. valmistelussa oleva biodiversiteetti-strategia. Tällä hetkellä jäsenmaat laskevat omia referenssitasojaan hiilinielussa.
Kolmantena toisen päivän vierailukohteena
oli Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
ECOSOC, jossa komitean jäsen Simo Tiainen
esitteli komitean toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Irlannissa on tehty oma suunnitelma maidontuotannon lisäämiseksi, johon
liittyy hiilensidonta ja peltojen metsitys
8000ha alueella.
Kolmantena ja viimeisenä päivänä johtokunnalla oli vierailu Suomen pysyvässä EU edustustossa, jossa tapasimme erityisasiantuntija
Osmo Rönnyn.
Osmo Rönnyn vastaukset:
Maatalouden osastot joutuvat perustelemaan
osuuttaan EU.n budjetista vaikka budjetti on
pienenemässä. Itä-Euroopassa kauppojen
asema on muuta EU:n aluetta vahvempi.
CAP:n uudistuksessa kannattaa esittää selkeitä kantoja komissiolle. Mitään sellaista
mitä ei voida toteuttaa, ei voida myöskään
vaatia. Tukikattoa vastustetaan useissa jäsenmaissa ja voi olla, ettei se toteudu lainkaan. Tukioikeudet on mahdollista poistaa ja
tämän jälkeen peltoalaa vahvistetaan vuosittain tukihakemusten perusteella. Dekoplattu-tuki on säilymässä. Turvemaille etsitään sopivaa suojelutasoa.
Yhteenveto:
EU näyttää jäsenvaltioilleen suuntaviivat yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen.
Kevään aikana ohjelman yksityiskohdat tulee
ratkaistavaksi kansallisesti. Uudistukset eivät jää komissiosta kiinni, vaan jäsenmaille
annetaan aidosti mahdollisuus muuttaa ja
tehdä uudistuksia maatalouspolitiikkaan.
Matkan perusteella näemme mahdolliseksi
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tukioikeuksista luopumisen, tukien kohdentamisen nykyistä enemmän tuotantoon ja
aktiivitiloille. Alueemme erityisolosuhteista
etenkin eloperäisten maiden osalta viety
viesti tuo tulosta ja työ jatkuu DG Envyn
kanssa aukaisemamme vuoropuhelun kautta.
Järjestöllä on ”tuhannen taalan paikka”
tehdä yhteistyötä ja muuttaa maatalouspolitiikka jatkuvuutta tukevaksi. Emme hyväksy
rajoitteita maiden käyttöön, jotta edellytykset kannattavaan ja elinvoimaiseen maatalousyrittämiseen säilyy alueellamme.
Muita tapahtumia
Kuntokurssi 19-21.1.2018 Utajärvellä (Rokua
Health & spa)
Kurssille osallistui 28 henkilöä ja ohjelmassa
heille oli mm. erilaisia liikuntaryhmiä sisällä
ja ulkona, kehonkoostumusmittauksia sekä
hierontaa.
Ympäristöpäivä ympäristöasiamiehille
30.1.2018 Oulussa (Hotelli Radisson Blue)
Ympäristöpäivään osallistui 50 henkilöä.
Ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja kaavoituksesta luennoimassa olivat MTK keskusliitosta Minna Ojanperä, Leena Kristeri ja
Hannu Ripatti. Lisäksi osallistujat saivat
kuulla esimerkkejä kiertotalouden toteuttamisesta maa- ja metsätaloudessa.
Veroinfot maa-ja metsätiloille 1.2.2018 Nivalassa (Sapuska) ja Tyrnävällä (lukio)
Veroinfoissa ajankohtaisesta verolainsäädännöstä luennoivat MTK keskusliitosta Timo Sipilä sekä Pohjois-Suomen verotoimistosta
Markku Kovalainen. Tilaisuuksissa oli mukana
84 osallistujaa.
OAMK agrologiopiskelijoiden koululähettiläsvalmennus 7.2.2018 Oulussa (OAMK Tekniikan yksikkö)
Koululähettiläsvalmennukseen osallistui 18
OAMK:n ensimmäisen vuoden agrologiopiskelijaa. Koulutus toteutettiin yhdessä lehtori
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Matti Järven kanssa. Kevään 2018 aikana
koululähettiläät kohtasivat n. 500 ala- ja
yläkoululaista ja kertoivat heille faktoja suomalaisesta alkutuotannosta.
Maakunnalliset tuki-infot 12.4. 2018 Muhoksella (OSAO Muhoksen yksikkö) ja 13.4.2018
Haapavedellä (Jedu Haapaveden yksikkö)
Tuki-infoissa olivat luennoimassa MTK keskusliitosta Johanna Andersson sekä edustajat
Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksesta sekä
maataloushallinnon yhteistoiminta-alueelta.
Tilaisuuksissa oli läsnä 40 kuulijaa.
Ruokavisan palkitsemistilaisuus 22.5.2018
Sotkamossa (Tenetin koulu) sekä 23.5.2018
Lumijoella (yläkoulu)
Ruokavisan alueellisen kisan Pohjois-Pohjanmaalla voitti Lumijoen yläkoulun kotitalousryhmä, Kainuun osalta voiton vei Sotkamon
Tenetin koulun biologian ryhmä. Palkitsemistilaisuuksissa oppilaita kannustettiin edelleen käyttämään kotimaista ruokaa sekä viemään eteenpäin viestiä sen merkittävyydestä jokaisen arjessa.
Metsäiltamat Ruukissa Ruokolahden lavalla
26.5.2018
Tilaisuudessa oli liiton lisäksi mukana useita
eri metsäalan toimijoita omine esittelypisteineen. Illan aikana tanssilavalla oli paikalla
yli 900 henkilöä.
Maatalouslomituksen ajankohtaisseminaari
Utajärvellä (Rokua health & spa)
Perinteisessä maatalouslomituksen ajankohtaispäivässä oli paikalla n. 60 henkeä. Tilaisuudessa kertoi lomituslain muutoksen etenemisestä Melasta Päivi Wallin. Maakuntauudistuksen näkökulmaa toivat lomitusyksiköiden edustajat Markus Rauma ja Merja Kemppainen. Lisäksi kuultiin Välitä viljelijästä
hankkeen kuulumiset sekä terveiset lomitustoiminnan käytännön järjestämisen haasteista.
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Metsänhoitoyhdistysten ja tuottajayhdistysten yhteistyöpalaverit

Maaseutunuorten syysparlamentti 810.11.2018, Oulussa

Tilaisuudet järjestettiin 26.1.2018 Oulussa
(MHY:n toimitilat), 14.3.2018 Taivalkoskella
(Hotelli Herkko), 4.10.2018 Ylivieskassa (Ravintola Lounatuuli) ja 18.10.2018 Siikalatvalla Pulkkilassa (Pulkkilasali)

Vuosittainen maaseutunuorten syysparlamentti pidettiin vuonna 2018 Oulussa. Kyseessä oli vaaliparlamentti, jossa maaseutunuoret äänestivät keskuudestaan uuden
nuorten edustajan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi MTK:n johtokuntaan. Ehdokkaita oli
tällä kertaa neljä; Kaisa Pihlaja Etelä-Pohjanmaalta, Noora Räsänen Pohjois-Savosta,
Juha Sarviluoma Satakunnasta ja Sami Nivala
Pohjois-Suomesta.

Tilaisuuksissa keskusteltiin yhdessä tehtävästä edunvalvonnasta ja haettiin konkreettisia keinoja siihen. Lisäksi tilaisuudet olivat
myös tärkeitä verkostoitumisen ja tutustumisen kannalta. Tilaisuuksissa oli mukana yhteensä 55 osallistujaa.
Uusien luottamushenkilöiden koulutus
10.2.2018 Paltamossa (Kainuun Opisto)
Tilaisuudessa kerrottiin perusasioita järjestötoiminnasta yhdistyksissä aloittaneille uusille luottamushenkilöille. Paikalla koulutuspäivässä oli 6 henkilöä.
Maa- ja metsäväen iltamat 28.9.2018 Sotkamossa (Naapurinvaaran huvikeskus)
Maa- ja metsäväen iltamat järjestettiin alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa
28.9.2018 Sotkamossa Naapurinvaaran huvikeskuksessa. Tapahtuma oli perinteen mukaan hyvin suosittu, sillä paikalla oli yli 1000
osallistujaa.
Kouluvierailut
Kouluvierailuja tehtiin syksyn 2018 aikana
kahteen alueemme luonnonvara-alan ammatti- ja ammattikorkeakouluopetusta tarjoavaan kouluun. Oulun ammattikorkeakouluun vierailu tehtiin 14.9 ja Ruukin maaseutuopistolle 27.11. Vierailujen tarkoituksena
oli pääasiassa MTK:n esittely, mutta korkeakouluopiskelijoille MTK:a ja järjestöagrologin tehtäviä esiteltiin myös agrologin työllistymismahdollisuuksina. Kolmen muun ammattikoulun vierailut siirtyivät vuodelle
2019.
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Syysparlamentti alkoi torstaina 8.11 MTKPohjois-Suomen järjestämillä retkillä. Retkikohteita oli kolme; Stora Enson sellu- ja paperitehdas Oulussa, Suomen siemenperunakeskus Tyrnävällä ja Isape Oy, Kempeleessä.
Myöhemmin illalla halukkaille oli vielä tarjolla Oulun kaupunginteatterin kanssa järjestetty improvisointityöpaja.
Perjantaina 9.11 ohjelmassa oli vaalitouhuja, työpajoja sekä iltajuhla Maikkulan kartanossa. Aamupäivällä neljää ehdokasta
haastettiin leikkimielisessä vaalinapakympissä, jonka juontaja toimi Jarno Tuominen.
Lounaan jälkeen oli vuorossa työpajatyöskentelyä LähiTapiolan taloustyöpajan ja yhtiöittämistyöpajan sekä maatalouslinjan argumenttityöpajan muodossa. Iltapäivällä ehdokkaita testattiin tiukassa vaalipaneelissa,
jonka veti Itikka- Osuuskunnan ja Lihakunnan johtaja Reijo Flink (nyk. A-tuottajat
Oy:n ja A-rehu Oy:n tj.).
Perjantai huipentui Maikkulan kartanossa
järjestettävään iltajuhlaan. Iltajuhlan teemaksi haluttiin tällä kertaa 90-luku ja se näkyikin illan aikana mm. vieraiden pukeutumisessa ja tanssimusiikissa.
Lauantai 10.11 oli vaalipäivä. Vaalikokouksen puheenjohtajana toimi keskusliiton
nuorten valiokunnan pj. Heikki Huhtanen ja
valvojana valtuuskunnan vara pj. Matti Heikkilä. Kahden äänestyskierroksen tuloksena
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maaseutunuoret valitsivat Kaisa Pihlajan
edustajakseen MTK:n johtokuntaan.

kohdattiin paljon kuluttajia ja viestittiin kotimaisen ruoan merkityksestä ruokakorissa.

Kevätkokouskierros

Edunvalvonta ja aktiivisuus

Kevätkokouskierroksen esitysaiheina olivat
mm. järjestöuudistus, laki eläinten hyvinvoinnista, turvemaiden kohtelu sekä maakuntauudistus.

Maanviljelijöiden etujärjestö MTK on monessa mukana. Läheskään aina työn tuloksena ei synny kaikille sopivaa ratkaisua,
mutta alle on koottu asiakohtia, jossa edunvalvontatyö on ollut tuloksekasta. Sähköiset
kanavat mahdollistavat paremman viestinnän jäsenille ja tuovat myös jäsenpalveluiden järjestämiseksi uusia keinoja. Näihin uusiin sovelluksiin kannattaa tutustua.

Syyskokouskierros
Syksyn kokouskierrokselle yhdistyksissä keskusteltiin paljon ympäristöasioista ja hiilensidonnan merkityksestä maatalouden päästöille. Lisäksi esilä oli Reijo Karhisen työryhmän kysely maatiloille sekä CAP-uudistuksen
linjaukset.
Maaseutunuorten lentopalloturnaus pidettiin
17.11.2018 Sotkamossa. Mukana oli 9 joukkuetta ja turnauksen voiton vei MTK-Nivalan
joukkue.
Töitäsuomesta.fi- maakuntakierroksen tapahtuma pidettiin 11.10.2018 Limingan Tupoksessa, Vihiluodon kalaravintolassa. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien-, TE-toimiston sekä ELYkeskuksen kanssa. Tilaisuuden ajatuksena oli
tarjota uusia keinoja maaseudun työvoimapulan helpottamiseksi. Tilaisuudessa oli puhumassa MTK:n elinkeinojohtaja Marko MäkiHakola, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, PohjoisPohjanmaan Te-palveluiden kehittämispäällikkö Jouni Korhonen ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön
päällikkö Timo Lehtiniemi. Tapahtumassa
esiteltiin mm. MTK:n Töitä Suomesta.fi -palvelu, TE-keskuksen rekrytointipalvelut sekä
ELY-keskuksen tarjoamia yrityksille suunnattuja rahoitusratkaisuja.
Likis, OAMK
MTK-Pohjois-Suomi oli mukana omalla osastolla Oamk:n järjestämässä Likis-lähiruokatapahtumassa 22-23.9.2018. Tilaisuudessa
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Viljatori
Viljatori.fi on verkkopalvelu, jossa viljelijät
voivat myydä satoansa haluamissaan erissä
helposti ja luotettavasti, parhaaseen markkinahintaan. Ostajina kauppapaikalla ovat viljaa käyttävä teollisuus ja kotieläintilat. Viljakaupan perinteiset käytännöt uudistava
kauppapaikka on laatuaan ensimmäinen
maailmassa. Viljatori avattiin 30.5.2018.
Töitäsuomesta.fi
MTK:n yhdessä CoReorient Oy:n kanssa kehittämä töitäsuomesta.fi-palveluun tuodaan
jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia, joilla
voidaan edistää maaseudun työvoiman saantia.
Kuutio
Kuutio on kaikille avoin puukauppapaikka.
Kuution tarjoaa Suomen Puukauppa Oy,
jonka omistavat puun myyjätahoja ja puun
ostajia edustavat organisaatiot tasapuolisesti.
Markkinaedunvalvonta
Meille on tärkeää reilu toimiminen ruokamarkkinoilla ja tämän varmistamiseen satsataan. Jos olet kokenut epäreiluja kauppatapoja toiminnassa voit kertoa niistä meille
anonyymisti järjestön sivuilla www.mtk.fi.
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MTK on ottanut käyttöön hankinta-asiamies.fi-sivuston. Sivustosta on yhteistyössä
räätälöity MTK:n jäsenille oma palvelunsa.
Jatkossa MTK:n jäsenet pääsevät hyödyntämään ilmaiseksi hankinta-asiamies.fi-palvelua. Palvelusta löytyvät helposti kaikki julkiset hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt.
Jäsenten käytössä ovat monipuoliset työkalut sopivien hankintailmoitusten löytämiseen, tarjousten tekemiseen, neuvontapalvelu, liitetiedostot, kumppanihaku ja paljon
muuta.
Ruokavienti
MTK on mukana Keski-Euroopan suurimmilla
ruokamessuilla Berliinissä. Lisäksi MTK on
mukana ruokavientiä edistävissä hankkeissa.
Viestintä
Järjestön uusin tiedotuskanava. Helppo
kuunnella älypuhelimen välityksellä vaikka
puimurin ratissa.

Alueemme pohjoisosissa on ollut toistuvia
ongelmia porojen aiheuttamista satovahingoista nurmialoilla. Olemme viikoittain yhteydessä jäseniin asian tiimoilta ja asiassa
on pyritty rakentavasti parantamaan poronhoitolain toimivuutta viljelysmaille syntyvien
vahinkojen vähentämiseksi ja korvaamiseksi.
Aktiivisuus asiassa on tarkentamassa arviolautakunnan toimintaa, joka selkeyttää vahinkojen arviointia ja ehkäisee vahinkojen
korvauksiin liittyviä ongelmia.
Verotus
Maatilojen toimintamuodon muutos osakeyhtiöistä tuli tämän vuoden alusta vapaaksi varainsiirtoverosta. Tästä johtuen yhtiöittämistä suunnittelevat säästävät varainsiirtoveron verran MTK:n ansiosta. Osittain kritisoitukin energiaveron palautus on ollut joustavana ja etenkin nopeana reittinä, kun on
mietitty kriisitilanteen lisätuen maksamista
tilatasolle.

Laki eläinten hyvinvoinnista
MTK otti laajasti kantaa lakiluonnokseen ja
kokonaisuudesta tuli kestävä. Laki ei lisää
kohtuuttomasti kustannuksia tiloille muihin
EU:n jäsenmaihin verrattuna.
Nautojen merkintä
Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse
ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset
sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin. Tämä vähentää tilojen kokemaa
byrokratiaa.
Tilusjärjestelyt
Pitkään on menty vähenevin varoin uusien tilusjärjestelyiden osalta. Nyt uusille hankkeille on saatu paremmin rahoitusta ja lohkorakennetta saadaan parannettua.
Peltoporo-ongelmat

Työpöydällä olevat ajankohtaiset asiat:
EU:n maaseutuohjelma
Tulevaan maaseutuohjelmaan pyritään vaikuttamaan niin, että tuet kohdistuisivat nykyistä paremmin aktiivitiloille ja sadon tuottamiseen. Tilusrakenteen parantamiseen on
löydyttävä keinoja, jotta lohkokokoa saadaan kasvatettua ja kustannuksia alennettua. Tämä edellyttää pellonraivauksen sallimista ja tukijärjestelmän parempaa kohdistamista viljelyyn tuleville alueille. Ohjelman
sisällä käsitellään hiilidioksidipäästöjä, jotka
linkittyvät eloperäisten maiden viljelyyn ja
metsiin. Huolehdimme ensisijaisesti siitä,
ettei maankäyttöä vaikeuteta nykyisestä ympäristöasioihin vedoten.
Vaalit
Vuoden 2019 aikana on tulossa eduskuntavaalit 4/19 europarlamenttivaalit 5/2019, ja
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maakuntavaalit 5/19. Järjestö vaikuttaa ohjelma-asiakirjojen kautta, joista etenkin tulevan hallituksen hallitusohjelma on yksi tärkeimmistä. Lisäksi kannustamme jäseniämme asettumaan ehdolle sekä äänestysaktiivisuuteen vaaleissa.

•
•
•
•

Järjestäytymisaste
Liiton toiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa yhdistysten jäsenille maakuntien alueella. Olemme suomen kolmanneksi suurin
liitto ja tämän aseman säilyttämiseksi tarvitsemme kaikkien jäsenyyttä. Tutustu jäsenetuihimme ja vahvista joukkoamme liittymällä jäseneksi osoitteessa mtk.fi tai ottamalla muuten yhteyttä yhdistykseen tai liittoon.
Kannanotot, kuulemiset ja lausunnot
MTK antaa noin 200 lausuntoa vuosittain ja
on noin 100 kertaa kuultavana asiantuntijana
eduskunnassa eri työryhmissä. Tämän lisäksi
Brysselin toimistossa tehdään sama lukumäärä lausuntoja ja kuulemisia. Kokonaisuuden päälle tulee vielä yhdistysten ja liiton
tekemät lausunnot ja aloitteet. Tämä työ
näkyy harvoin ulospäin, koska työ on suurelta osin ennaltaehkäisevää toimintaa ja
perustuu vahvaan asiantuntijuuteen.

Hankkeet
MaaseutuHarava-tiedonvälityshanke
MaaseutuHarava- hankeelle pyörähti kolmas
vuosi käyntiin vuonna 2018. Hankkeen tilaisuuksia kehitettiin ja mietittiin yhdessä sekä
MTK Pohjois-Suomen että sidosryhmien
kanssa. Hankkeen toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti kohti maaseutuyrittäjien
toiveita ja tarpeita, joten muun muassa seminaarien teemat vaihtuvat vuosittain. Näin
oli myös vuonna 2018, jolloin hanke järjesti
yhteensä 17 tilaisuutta:
•

15.1. Kainuun Elintarvikepäivä, 37
osallistujaa

101. TOIMINTAVUOSI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.2. Veroinfo, 24 osallistujaa
1.3. Maidontuotannon tulevaisuusseminaari, 41 osallistujaa
27.3. Maakunnallinen tuki-info,26
osallistujaa
16.3. Kaurat ja marjat-tilaisuus yhdessä KALKE-hankkeen kanssa, 22
osallistujaa
4.4. Sotkamon tuki-info, 16 osallistujaa
6.4. Kuhmon tuki-info, 15 osallistujaa
11.4. Suomussalmen tuki-info, 13
osallistujaa
12.4. Hyrynsalmen tuki-info, 18 osallistujaa
16.4. Ristijärven tuki-info, 16 osallistujaa
17.4. Kajaanin tuki-info, 14 osallistujaa
18.4. Paltamon tuki-info, 20 osallistujaa
27.4. Luomuinfo, 20 osallistujaa
30.-31.10. Green Care-päivät, Vuokatti, 186 osallistujaa
20.11. Osakeyhtiöittämisen tilaisuus,
Kainuun Opisto, 15 osallistujaa
22.-23.11. Viljelijöiden työhyvinvointipäivät Kiannon Kuohuissa, 33
osallistujaa
30.11. SPV- ja investointi-info Impilinnassa, 20 osallistujaa

MaaseutuHaravan koordinoidessa Kainuun
maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa,
sen tilaisuuksiin sisällytettiin myös elintarvikkeisiin liittyviä päiviä, kuten Kainuun Elintarvikepäivä sekä Kaurat ja marjat-info yhteistyössä Arktisten Aromien KALKE-hankkeen kanssa.
Tuki-infoihin sisällytettiin Proagria Kainuun
puheenvuoro, jossa nurmiasiantuntija Maarit
Partanen kävi läpi nurmenviljelyn hyviä käytäntöjä sekä Neuvo2020- palveluita.
Seminaarien, infojen ja tilaisuuksien järjestämisen ohella hankkeen hankevetäjä Heidi
25

Kumpula osallistui koordinointi sekä sidosryhmäyhteistyöhön, kuten esimerkiksi hankkeiden ohjausryhmiin, yhteistyöpalavereihin,
tulevien hankkeiden suunnitteluun sekä
toimi kokoonkutsujana Kainuun elintarvikealan kehitystyöryhmässä.

jatkoaikaa ja sen myötä hanke oli toiminnassa
koko vuoden 2018.
www.oamk.fi/lupa-muutokseen
www.facebook.com/lupamuutokseen

Lupa muutokseen -hanke
Kuluneen vuoden aikana Lupa muutokseen hanke jatkoi vakiintunutta toimintaansa.
Vuoden aikana pidettiin 2 ohjausryhmän
sekä 6 projektiryhmän kokousta. Erilaisia
muutoksia kohtaaville tiloille järjestettiin
kolme koulutuspäivää, joissa aiheena oli
maatilan valmistautuminen omistajanvaihdokseen. Lisäksi pidettiin seminaari maatalouden lähitulevaisuuden haasteista ja yhteistyössä Melan kanssa järjestettiin kaksi
koulutuspäivää, joissa aiheena oli maatilayrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi. Vuoden aikana pidetyissä hankkeen tilaisuuksissa mukana oli liki 300 maatilayrittäjää.
Keväällä 2018 aloitettiin Maatilan mentoritkoulutus. Siihen osallistui viisi maatilayrittäjää. Mentori ohjaa ja neuvoo oman tietonsa
ja kokemuksensa pohjalta. Mentorointi liittyy tavalla tai toisella maatiloilla tapahtuviin käytännön ratkaisuihin tai työtehtäviin.
Koulutuksen jälkeen osa mentoreista aloitti
vuoden lopulla tilakäynnit. Mentorointi perustuu luottamukseen, kannustamiseen ja
mentoroitavan vahvuuksien tukemiseen.
Hankkeessa tehtiin vuoden aikana 4 eri tallennetta maatilan sukupolvenvaihdoksesta ja
erilaisten muutosten läpi käymisestä. Tallenteet tehtiin yhdessä OAMK:n opiskelijoiden
kanssa osana heidän Digitaalisen tallennusmateriaalin suunnittelu ja toteutus -projektiaan. Vuoden aikana hanke oli useita kertoja
esillä eri tiedotusvälineissä sekä esittelypisteen myötä mukana myös monissa sidosryhmien tilaisuuksissa. Hankkeessa tehtiin kaksi
opinnäytetyötä, joiden aiheina oli omistajuuden muutos maatilalla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen toiminnan piti
päättyä elokuussa 2018, mutta sille haettiin
101. TOIMINTAVUOSI
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Johtokunnan toimintakertomus
vuodelta 2018
Yleistä
MTK-Pohjois-Suomi ry:n johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa alueen
kannalta tärkeitä maatalouspoliittisia kysymyksiä, pyydettyjä lausuntoja, yhdistysten
sekä valiokuntien kirjeitä, liiton toimintaan
liittyviä asioita ja sääntöjen määräämiä valmisteltavia asioita vuosikokouksiin. Johtokunta kokoontui varsinaisten kokousten lisäksi erilaisiin tapaamisiin vuoden aikana kuten kansanedustajien tapaaminen elokuussa
ja Brysselin edunvalvontamatka joulukuussa.
Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä toimihenkilöiden vastuulla oli
osallistua yksittäisiin ajankohtaisiin kohtaamisiin päättäjien kanssa.
Johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain tuottajaliiton vuosikokouksessa sovitun kiertojärjestyksen ja valintaalueiden mukaisesti. MTK-Pohjois-Suomi ry:n
alue muodostuu pääosin Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maakuntien alueesta. PohjoisPohjanmaalta Alavieska, Kalajoki, Reisjärvi,
Sievi ja Ylivieska kuuluvat MTK-Keski-Pohjanmaan alueeseen.
Liiton jäseninä on alueen 40 tuottajayhdistystä. Tuottajayhdistysten jäsenmäärä oli
31.12.2018 tilanteessa 10 986 (11 309). Liiton yhteisöjäseniksi kuuluivat kertomusvuonna yhdeksän yhteisöjäsentä: OSK ItäMaito, OSK Pohjolan Maito, Lihakunta, Pohjois-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto, LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, MHY Länsi-Kainuu, MHY Ylä-Kainuu ja
MHY Kainuu.
Liitolla on työsuhteessa 6 työntekijää, joita
ovat toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, kenttäpäällikkö Markku Karjalainen, järjestöagrologi Sirpa Laitinen, hanketyöntekijä Heidi
Kumpula, toimistoassistentti Liisa Pennanen
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ja järjestöagrologi Jaana Juvani. Kenttäpäällikkö Markku Karjalainen jäi hoitovapaalle
1.8.2018 ja hänen sijaiseksi Kajaanin toimistolle siirtyi Sirpa Laitinen ja Ouluun palkattiin järjestöagrologiksi Jaana Juvani. Liisa
Pennanen hoiti liiton kirjanpidon lisäksi keväästä alkaen MTK-Keski-Suomi ry:n kirjanpidon liittojen välisen yhteistyösopimuksen
mukaisesti. Sirpa Laitinen toimi osa-aikaisesti Lupa Muutokseen-yhteishankkeessa kertomusvuoden aikana.
Liiton ydintoiminta perustuu yhdistysten
luottamushenkilöiden 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. Tulevaisuudessa aktivointia tehdään entistä enemmän edullisten
ja tehokkaiden sähköisten kanavien kautta
perinteisiä kanavia unohtamatta. Jäsenyhdistysten työtä tuetaan ja toimintoja tehostetaan kustannusnäkökulmasta.
Kertomusvuoden aikana useassa yhdistyksissä toteutettiin sääntömuutokset vuoden
loppuun mennessä. MTK-Kiiminki ja MTK-Ylikiiminki liittyivät MTK-Oulunseutuun, MTKHyrynsalmi, MTK- Puolanka, MTK-Ristijärvi ja
MTK-Suomussalmi jatkavat toimintaansa
MTK-Ylä-Kainuun yhdistyksenä ja MTK-Kestilä, MTK-Piippola, MTK-Pulkkila ja MTK- Pyhäntä jatkavat toimintaa MTK-Keskipisteen
yhdistyksenä. Yhdistymisten perusteeksi yhdistykset kokivat pyrkimyksen toimintojen
virkistämiseen ja luottamushenkilöiden löytymisen varmistamisen.
Järjestäytyminen
Liiton johtokunnan puheenjohtajana toimi
Jari Ahlholm ja varapuheenjohtajana Eija
Komulainen. Liiton valtuuskunnanjäseninä
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kertomusvuonna toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Ari Varis, Laura Mulari ja
Jukka Ojantakanen.
Kokoukset
Liiton kevätkokous pidettiin Oulunsalotalolla
23.4.2018. Paikalla oli alustajana MTK:sta
johtokunnan jäsen kansanedustaja Pertti Hakanen sekä Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Ajankohtaiskatsauksessa Kemppainen kävi läpi yleistä
poliittista tilannetta sekä median roolia
nyky-yhteiskunnassa. Hakanen kävi läpi puheenvuorossaan tulevalle ohjelmakaudelle
suunniteltua sisältöä ja totesi MTK:n näkökulmasta olevan tärkeää, että viljelijöiden
markkina-asema kohentuisi ja tuotanto säilyisi koko EU:n alueella. Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2017. Kokoukseen osallistui 33 yhdistyksestä 85 virallista kokousedustajaa ja
yhteisöistä 3 edustajaa. Yhteensä paikalla
oli kaikkiaan 95 henkeä.

toimituksissa 7000 kpl. Kokousten järjestämistä ja kehittämissä sähköisissä kanavissa
jatkettiin, mutta työ on edelleen kesken.
Liitto toimi aikaisempaa enemmän yhdistysten apuna jäsenhankinnassa ja jäsenmaksurästien perinnässä. Tulokset ovat olleet asiassa rohkaisevia.
Maatalouspolitiikassa pinnalla olivat maakuntauudistus, maatalouden päästöt ja turvemaiden kohtelu tulevassa EU:n CAP-uudistuksessa, raivioiden tukikelpoisuus, tukien
kohdentuminen, peltoporojen aiheuttamat
ongelmat, alueen petotilanne ja kasvukauden kuivuus, joka johti kriistuen maksamiseen maataloudelle. Järjestöuudistus eteni
suunnitellusti ja asiaa esiteltiin metsänhoitoyhdistysten ja tuottajayhdistysten yhteistilaisuuksissa. Metsäasioiden edunvalvontaa
tehtiin tiiviisti MTK:n metsälinjan kanssa.
Johtokunta päätti toteuttaa joulukuussa
edunvalvontamatkan Brysselliin, jossa alueellemme tärkeitä asioita vietiin päättäjien
tietoon.

Liiton syyskokous pidettiin Kajaanissa
26.11.2018. Alustajana oli järjestön puheenjohtaja Juha Marttila. Puheenvuorossaan
Marttila toi esille mm. määrärahojen riittämättömyyden ympäristökorvauksen osalta ja
sen että seuraavan ohjelmakauden keskeiseksi asiaksi nousee ympäristöasiat. Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2019 sekä tehtiin
luottamushenkilövalinnat liiton edustajiksi.
Kokoukseen osallistui 28 yhdistyksestä 79 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä 2 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 94 henkeä.

Syksyllä järjestön valtakunnallinen maaseutunuorten syysparlamentti järjestettiin Oulussa. Kokouksessa valittiin nuorten ehdokas
MTK:n johtokuntaan. Liiton alueelta ehdokkaana oli Sami Nivala. Äänestyksessä nuorten
edustajaksi MTK:n johtokuntaan valittiin
Kaisa Pihlaja Etelä-Pohjanmaalta. Liiton pitkäaikainen edustaja MTK:n johtokunnassa
toiminut Eero Isomaa jäi pois toimikauden
päättyessä. Hänen paikalleen valtuuskunnassa valittiin Asko Miettinen Pohjois-Karjalasta. Liiton alueelta ehdokkaana paikkaan
oli Eija Komulainen.

Vaikuttaminen ja toiminta

Hankkeet

Kertomusvuoden aikana viestintää kehitettiin yhteistyössä Viestilehtien kanssa. Liiton
alueen yhdistysten jäsenille päätiedotuskanavana toimi keväällä ja syksyllä toimitettu
Uutisjyvät lehti. Lehti jaettiin MT-lehden välissä jäsentalouksille ja kaikille alueen MTlehden tilaajille. Painomäärä oli molemmissa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella liitolla on toiminut Lupa muutokseen -hanke
yhteistyössä Ouluseudun Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa työskenteli liitosta
Sirpa Laitinen. Hanke päättyi vuoden 2019
helmikuussa. Kainuun maakunnan alueella
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toimii Maaseutuharava-hanke. Hankkeessa
työskentelee Heidi Kumpula.
Talous
Tilikauden alijäämä oli kertomusvuonna 6.019,72 euroa ja taseen loppusumma
1.968.683,10 euroa. Taseessa näkyvä vieras
pääoma muodostuu jäsenyhdistysten sijoituksista MTK:n liittotilille. Alijäämään vaikuttivat kertomusvuonna suunniteltu ja toteutettu matka Brysseliin, osakesijoitusten
arvonmuutokset ja ylimääräiset kustannukset EU-avustajavakuutuksesta. Liitolla on
vuokra-asuntoja kolme Oulussa ja yksi Kajaanissa. Tuottajaliiton talous on alijäämästä
huolimatta tasapainoinen. Talouden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota talouden seurantaan ja tarkkaan suunnitteluun.
Osallistujat johtokunnan kokouksiin 2017

Jari Ahlholm
Sauli Joensuu
Eija Kodis
Eija Komulainen
Esa Kemppainen
Samuli Leinonen
Hanna Luukinen
Tiina Pietikäinen
Tuomo Tamminen
Hemmo Turpeinen
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Tilinpäätös vuodelta 2018
MTK-Pohjois-Suomi ry

TULOSLASKELMA

1.1.2018

1.1.2017

31.12.2018

31.12.2017

161950,09

162970,78

-317332,22

-324552,98

-6197,46

-6284,07

-424874,3

-444834,07

-586453,89

-612700,34

Tuotot

547754,95

550738,95

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

547754,95

550738,95

Tuotto-/Kulujäämä

-38698,94

-61961,39

Tuotot

70110,96

110065,75

Kulut

-37431,74

-17192,37

Sijoitus- ja rah.toiminnan tuotto-/kulujäämä

32679,22

92873,38

Tuotto-/Kulujäämä

-6019,72

30911,99

Tilikauden tulos

-6019,72

30911,99

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-6019,72

30911,99

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
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MTK-Pohjois-Suomi ry

TASE
31.12.2018

31.12.2017

47500,85

53438,45

779,56

1039,42

Sijoitukset

1767346,2

1734496,4

Pysyvät vastaavat yhteensä

1815626,6

1788974,3

10833,32

15427,95

Myyntisaamiset

24255,64

3814,96

Muut saamiset

47046,83

79489,35

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

71302,47

83304,31

Rahat ja pankkisaamiset

70920,68

81811,8

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

153056,47

180544,06

Vastaavaa yhteensä

1968683,1

1969518,3

31.12.2018

31.12.2017

Muut rahastot

728210,38

728210,38

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

372835,06

341923,07

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset

TASE
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Tilikauden voitto (tappio)

-6019,72

30911,99

1095025,7

1101045,4

Muut velat

792557,14

798440,17

Pitkäaikaiset velat yhteensä

792557,14

798440,17

Ostovelat

16151,91

16395,5

Muut velat

64948,33

53637,23

Oma pääoma yhteensä
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

Lyhytaikaiset velat yhteensä

81100,24

70032,73

Vieras pääoma yhteensä

873657,38

868472,9

Vastattavaa yhteensä

1968683,1

1969518,3
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Atrialaisten yhtiöiden vuosi 2018
Atrian viime vuoden toiminnan keskiössä oli
kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihtojen ja tulosten kohentaminen. Se tuotti tulosta kotimaassa ja Viro/Tanska liiketoiminta-alueella. Atrian konsernin liikevaihto
nousi viime vuonna ollen 1.438,5 M€
(1.436,2) ja liikevoitto oli ilman kertaeriä
28,2 M€ (40,9). Tunnusluvut liiketoimintaalueittain ja ilman kertaeriä olivat seuraavat: Atria Suomen liikevaihto oli 1.019,2 M€
(986,4), Ruotsi 287,4 M€ (307,2), Venäjän
75,1 M€ (85,7) ja Viro/Tanska M€ 97,4 M€
(98,9). Atria Suomen liikevoitto oli 36,7 M€
(36,3), Ruotsi -7,1 M€ (2,4), Venäjän -4,0 M€
(0,8) ja Viro/Tanska 5,3 M€ (5,2). Tuloksellisesti kotimaa sekä Viro/Tanska olivat ilonaiheita ja Ruotsi ja Venäjä suuria pettymyksiä.
Atrian jatkoi sianlihan vientiä Kiinaan ja
vienti nousi noin 4,0 (3,5) miljoonaan kiloon.
Atrialla on siellä monia hankkeita menossa
ja niiden uskotaan tuovan lisäkauppoja kuluvalle vuodelle. Lisäksi yhtiö jatkoi menestyvää naudanlihan vientiä Tanskaan. Tanskalainen ravintolayrittäjä voitti Atrialaisella
naudalla peräti neljä maailmanmestaruutta
jaossa olleesta kuudesta eri sarjasta.
A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy
A-Rehu kykeni edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja sen liikevaihto kipusi jälleen uuteen ennätykseen ollen 129,8 (120,5)
miljoonaa euroa. Yhtiö toimitti tiloille viime
vuonna peräti 633 (615) miljoonaa kiloa rehua. Molemmat rehutehtaat (Varkaus ja Koskenkorva) kävivät keskeytymättömässä kolmivuorossa ja tehtaiden kapasiteetti oli lähes täyskäytössä. Jatkuvan kasvun innoittamana A-Rehu jatkaa liiketoiminnan laajentamista. Kertomusvuonna tehtiin päätökset
kolmannen valmistuslinjan rakentamisesta
Koskenkorvan broilerinrehu tehtaaseen. Investoinnilla saadaan turvattua jatkuvasti
kasvavan broilerinrehujen valmistuskapasi-
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teetin riittävyys. Lisäksi päätettiin merkittävästä siilo kapasiteetin nostosta Koskenkorvalle nautarehujen käyttöön. Sillä varmistetaan lypsykarjarehujen monipuolinen kehittäminen. Varkauden tehtaalle investoitiin
kaurankuorintalinja ja se valmistui vuoden
2018 lopussa ja se otettiin käyttöön vuoden
2019 alussa.
A-Tuottajilla viime vuosi oli varsin tasaista
tekemistä. Sian hankintaosuus laski ison salmonella tapauksen vuoksi ja naudan hankintaosuus pysyi ennallaan. Atrian hankkima
broilerin markkinaosuus kasvoi vahvasti. Kotimainen lihankulutus kasvoi edelleen 1 %.
Suomalaiset söivät lihaa 38,1 (34,5) miljoonaa kiloa enemmän kuin sitä tuotettiin. Sianlihan tuotanto oli 168,4 (181,2) Mkg (-7 %)
ja kulutus 177,4 (183,8) Mkg (-4 %), naudanlihan tuotanto 86,4 (85,4) Mkg (+1 %) ja kulutus 107,0 (106,0) (+1 %) Mkg, siipikarjan
tuotanto 136,5 (130,0) Mkg (+5 %) ja kulutus
141,3 (137,3) Mkg (+4 %) ja karitsan tuotanto
1,0 (0,9) Mkg (+4 %) ja kulutus 2,0 (2,0) Mkg
(+3 %). Atrian hankintaosuudet vuonna 2018
olivat seuraavat: sika 39,3 (42,6) %, nauta
48,4 (48,4) %, siipikarja 49,1 (43,7) % ja yhteensä kaikki lihalajit 44,6 (44,0) %. Atrian
porsasvälityksen osuus oli 46,2 (48,4) %,
mikä tarkoitti 721.172 (790.209) välitettyä
porsasta. Vasikoita välitettiin 113.997
(110.536) kpl ja välitysosuudet olivat seuraavat: ternivasikka 59,7 (60,1) %, pihvivasikka
57,1 (57,7) % ja normaali välitysvasikka 36,6
(36,6) %. Vasikkavälitys nousi edelleen edellisvuodesta kappaleina, mutta välitysosuus
hieman laski.
A-Tuottajien maksamat tuottajahinnat nousivat vuoden aikana 4,2 (4,2) %. Kaikkien lihalajien hinnat nousivat melkein saman verran. Hinnan nosto tarvetta lisäsi syksyllä voimakkaasti kallistunut rehustus. Lihantuotannon suurin tulevaisuuden uhka on yksinkertaisesti liian alhainen tulonmuodostus lihantuotantotiloille ja myöskin teollisuudelle.
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Atria on kovasti tehnyt ponnisteluja vaihtoehtoisten vientikanavien löytämiseen laadukkaalle kotimaiselle lihalle.
Osuuskunnat
Itikka osuuskunnan jäsenmäärä laski vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jäseniä oli
31.12.2018 yhteensä 1.354 (1.394) kpl, vähennystä edellisvuodesta - 40 (-2,9 %) jäsentä. Lihakunnan jäsenmäärä laski reilusti
enemmän kuin Itikan. Se johtuu siitä, että
jäsenten erottamisprosessia kiristettiin vuodella. Nyt toimimattomana voi vain 1,5
vuotta, kun se aiemmin oli 2,5 vuotta. Sama
käytäntö on ollut voimassa Itikassa jo aiemmin. Erotettavissa on siis yksi ”ylimääräinen” vuosikerta. Jäseniä oli 31.12.2018 yhteensä 2.384 (2.592) kpl, vähennystä edellisvuodesta - 208 (-8,0 %) kpl. Itikan omistusosuus Atriasta oli vuoden vaihteessa 29,90 %
ja Lihakunnan omistusosuus 27,8 3%. Osuuskuntien äänivalta on sen sijaan merkittävästi
suurempi. Itikka osuuskunnan ääniosuus on
47,42 % ja Lihakunnan 39,55 %. Molemmat
osuuskunnat tekivät vuonna 2018 hyvän tuloksen. Itikka osuuskunnan tulos oli
4.652.019 euroa ja Lihakunnan 3.803.787 euroa. Molemmat osuuskunnat maksoivat
osuuspääomalle korkoa 20 %. Lihakunta jatkoi Kuopion Kelloniemen tontin kaavoitusprosessia yhdessä Kuopion kaupungin kanssa.
Kiitämme kaikki tuottajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja
toivomme menestystä vuodelle 2019.
Reijo Flink
toimitusjohtaja
Itikka osuuskunta/Lihakunta
A-Tuottajat Oy/A-Rehu Oy
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