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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.

https://pohjois-suomi.mtk.fi/
Oulun toimisto Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Oulu
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä
040 564 9804

Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Toimistoassistentti
Liisa Pennanen
050 349 2623

Järjestöagrologi
Jaana Juvani
050 475 6345
31.7.2019 saakka
Kajaanin toimisto Kauppakatu 25 A, 87100 Kajaani
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen
040 539 1623
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Hankevetäjä
Heidi Kumpula
0400 218 720
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TÄMÄN ME TEIMME 2019
✓ Varmistimme maankäytön tutkimukselle rahoituksen Ruukkiin- Hiilensidonnan mittaus eri
kasvilajeilla ja kasvustoista.
✓ Varmistimme nautatutkimuksen jatkumisen Ruukissa.
✓ Varmistimme ympäristöterveyden huollon subvention jatkumisen Kainuun maakunnassa.
✓ Toteutimme kuluttajatyötä eri tilaisuuksissa ja markkinoimme puhdasta kotimaista ruokaa.
✓ Järjestimme koulutus- ja keskustelutilaisuuksia yhdessä yhdistysten kanssa jäsenille ja
luottamushenkilöille.
✓ Teimme aktiivisesti työtä alueemme maatalouden toimintaedellytysten parantamiseksi,
kustannusten alentamiseksi, yrittäjien taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.
✓ Veimme jäsenillemme tärkeitä asioita hallitusohjelmaan ja sitoutimme alueen kansanedustajia tunnistamaan alueen maatalouden erityispiirteet ja huomioimaan tämän kansanedustajan työssä.
✓ Olimme aktiivisena osapuolena mukana keskusteluissa vesiensuojelussa ja ympäristö- sekä
ilmastokysymyksissä.
✓ Olimme mukana Porolukutyöryhmässä varmistamassa maanomistajan etujen huomioinnin.
✓ Viestimme jäsenille omista ja sidosryhmien tilaisuuksista osaamisen ja tiedon välittämiseksi.
✓ Otimme aktiivisesti kantaa tukijärjestelmän kohdentumiseen elinkeinon jatkuvuuden kannalta.
✓ Puolustimme eloperäisten maiden viljelyä ja metsänkasvatusta sekä edistimme uusien
tekniikoiden käyttöönottoa hiilensidonnan parantamiseksi.
✓ Lisäsimme kuluttajien tietoisuutta suomalaisesta ruoantuotannosta koululähettilästoiminnalla ja osallistumalla alueen eri messutapahtumiin.
✓ Huolehdittiin lomituksen toimivuudesta ja yhteistyöryhmien kokoontumisista.
✓ Kannustimme jäseniä aktiivisuuteen Europarlamentti- ja Eduskuntavaaleissa. Järjestimme
maaseutuaiheiset vaalipaneelit yhteistyökumppaneiden kanssa Kajaanissa ja Oulussa.
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Toiminnanjohtaja:
Myllerryksestä toiseen!
Kertomusvuoden alun toimintaa väritti keväällä pidetyt Europarlamentti- ja Eduskuntavaalit. Odotetusti vaaliteemaksi nousi
maahanmuutto, valtiontalous, työllisyys ja
ympäristöasiat. Ympäristöasiat jäivät julkisuuteen elämään koko vuoden ajalle ja maatalouden osuus päästöjen lähteenä oli jos ei
kuluttajan niin ainakin ympäristöjärjestöjen
toimesta esillä. Jostain syystä julkisuuteen
nousi virheellinen ja syyllistävä teema maidon juonnin ja lihan syönnin osalta. Tähän
viestiin järjestön suunnalta vastattiin, osin
onnistuen ja osin myöhässä. Hyvää viime
vuoden keskustelussa on se, että järjestö
miettii vakavasti oman sisäisen ja ulkoisen
viestinnän toimivuutta ja tekee tarvittavia
muutoksia toimintatapoihinsa mahdollisimman pian. Tosiasia on se, että toimintamalleihin ja ympäristökorvauksen muutosten tulee perustua tutkittuun tietoon. Viljelijät
ovat valmiita tekemään asioita uudella tavalla, jos se on taloudellisesti mahdollista ja
turvaa elinkeinon jatkuvuuden nykyistä mallia paremmin.

MTK:n järjestöuudistuksen mukanaan tuoma
uudistuva Oiva-jäsenpalvelurekisteri parantaa etenkin viestintää jäsenten suuntaan.
Jatkossa voimme kohdata jäsenemme tarkemmin tuotantosuunnittain ja tilakoko
luokka huomioiden. Tämä on odotettu muutos ja lisää jäsenyyden merkitystä sekä vuorovaikutusta järjestön sisällä.
Vuoden lopulla maakunnan edunvalvonta ja
puolustus menetti vahvan puolestapuhujan,
kun kansanedustaja Antti Rantakangas menehtyi. Antilla oli erittäin suuri rooli muunmuassa tutkimusrahoituksen varmistamisessa
Ruukin turvekentille. Voimme osaltamme
vaalia Antin muistoa varmistamalla alueen
maatalouden toimintaedellytykset tulevaisuudessa sekä korostaen tutkimustyön tarpeellisuutta riittäviä ympäristötoimia mietittäessä.
Matti Tyhtilä
Toiminnanjohtaja MTK-Pohjois-Suomi

Ympäristöasioita edistäisi Reijo Karhisen raportissa mainitsema Peltoreformin eteneminen. Peltoreformissa tavoitteena on edistää
peltojen käyttöä ruoantuotannossa aktiivitiloillta. Tämä todennäköisesti vähentäisi
myös tilojen tarvetta pellonraivaukselle, kun
maata olisi saatavilla. Maatalouden rakennekehitys eli tilojen väheneminen ja rahoituksen kiristyminen vähentää peltojen potentiaalisia ostajia. Tämä ei peltomarkkinoilla
vielä näy, mutta mikäli maanomistaja miettii peltojen myymistä kannattaa asia punnita
lähiaikoina aiempaa huolellisemmin, koska
ostajakanditaatit vähenevät edellä mainituista syistä nopeasti.

102. TOIMINTAVUOSI

4

Puheenjohtaja:
Kasvihuonekaasupäästöjä
Näin jälkikäteen tarkasteltuna viime vuosi
oli aikamoista kasvihuonekaasukaaosta. Ihmisiä, etenkin lapsia ja nuoria, peloteltiin
maailmanloppumaisesti tulevien sukupolvien
elinmahdollisuuksien tuhoamisesta. Meistä
maaseudun ihmisistä mielipideilmasto tuntui
olevan kovasti yliampuvaa. Maataloudessa
on kautta aikain ollut tapana jättää talo paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle, kuin itse aloittaessa. Se on osa luonnollista kehitystä ja tavoitteellista toimintaa
ja näin ollen ihmettelimme kuinka median ja
poliitikkojen keinot kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi osuivat lähes ainoastaan
metsien hakkuiden rajoittamiseen sekä lihan
ja maitotuotteiden vähentämiseen. Keväällä
käydyissä eduskuntavaalikampanjoissa väännettiin kättä metsien kestävästä hakkuumäärästä ohittaen ajatus siitä, että kaadetun
metsän jälkeen tilalle istutetaan uusi taimikko sitomaan hiiltä. Samoin ilmoille heitettiin lihaveroa ja kestävän käytön arvonlisäveroa, osaamatta kuitenkaan määritellä
mitä sillä tultaisiin tarkoittamaan. MTK osallistui keskusteluun järjestämällä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisestikin vaalipaneeleita, joissa tuotiin esille MTK:n ilmastoohjelmaa ja sen painotuksia hiilen sidonnasta, päästöistä sekä kiertokulusta, painottaen fossiilitaloudesta luopumisen olevan
keskeistä päästöjen vähentämisessä. Samoin
muodostetun Rinteen hallituksen ohjelmaan
saatiin vaikutettua ja siihen saatiin maatalouden osalta kirjoitettua hyviä kirjauksia
kuten esimerkiksi lupaamalla paikata ympäristökorvauksen ja LFA:tukien vaje sekä uusien luomu-sopimuksien rahoitus vuodelle
2020. Myös maatalouden tulevat investoinnit
luvattiin turvata Makeran lisäpääomittamisella. Lisäksi asetettiin tavoite saavuttaa tulevaan EU:n rahoituskehykseen nykyisensuuruinen maatalousbudjetti saatesanoilla, että
mikäli leikkauksia Suomen saamiin EU-tukiin
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tulee, ne paikataan kansallisella rahoituksella. Rinteen hallituksen kaaduttua joulukuun alussa, lyhyiden hallitusneuvottelujen
jälkeen muodostettiin uusi hallitus Sanna
Marinin johdolla, joka jatkoi entisellä pohjalla ja hallitusohjelmalla.
Suomen toimiessa EU:n puheenjohtajamaana
loppuvuoden aikana, kävivät parlamentin
maatalousvaliokunnan jäsenet tutustumassa
Suomen maatalouteen. Ohjelmakiertueeseen
kuului maatilavierailu, jota MTK oli mukana
suunnittelemassa ja toteuttamassa. Eri pisteistä erityisen suosittu oli ollut havaintoesitys hiilen sitoutumisesta maaperään juuristomassan kautta. Asiaa oli havainnollistettu
kaivamalla maahan syvä kuoppa, jossa
MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietilä oli esittänyt juuristomassaa ja siihen sitoutunutta
hiilen määrää. Paikallisena toimintana kävimme kesällä tutustumassa Ruukin koeasemalla käynnistyneeseen ilmasto- ja ravinnetutkimukseen johtokuntana yhdessä alueen
kansanedustajien kanssa. Tutkimuksen käyntiin saamiseen vaikutimme liittona voimakkaasti edellisenä vuonna ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoksen rahoituksen turvin hanke saatiin käynnistettyä.
Edesmennyt kansanedustaja Antti Rantakangas oli keskeinen henkilö rahoituksen saamiseen ja hanketta voidaankin pitää Antin perintönä alueelle ja viljelijöille. Tätä perintöä
on tulevien polvien hyvä jatkaa.
Satoa vuosi tuotti varsin hyvin. Säilörehusta
korjattiin ennätyssatoa laadun ja määrän
suhteen. Elokuun alun hallayöt verottivat
kuitenkin perunanviljelyä ja menetykset olivat tilakohtaisesti huomattavia. Viljan osalta
satotaso oli hyvä alueilla, joissa hallavaurioilta vältyttiin sen sijaan hallanvioittamissa
kasvustoissa hehtolitrapainot jäivät odotettua alhaisemmaksi. Syksyn sateet haittasivat
viljankorjuuta myöhäisimmillä lajikkeilla ja
kylvöillä.
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Viljelijöillä on tavoitteena saada joka vuosi
mahdollisimman hyvä sato. Samassa yhteydessä tulee maapallon kannalta paras mahdollinen ilmastohyöty hiilen sitoutumisessa
satoon ja juuristoon. Tämä luonnonlaki tulee
päättäjien painaa mieliinsä.
Jari Ahlholm
Puheenjohtaja MTK-Pohjois-Suomi
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Jäsenistö ja hallinto
Toimialue
MTK-Pohjois-Suomen toimialueen vuonna
2019 muodostivat 33 kuntaa tai kaupunkia.
Liiton kotipaikka on Oulu ja toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Kajaanissa.

LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola KainuuKoillismaa MHY Rokua-Paljakka, MHY Kainuu
sekä MHY Yläkainuu.
Kunniajäsenet
Juhani Keränen, Muhos, Kauko Törmänen,
Kuusamo, Jaakko Vuolteenaho, Nivala, Timo
L. Kauppi, Tyrnävä ja Eero Isomaa, Nivala.

Liiton johtoelimet ja toimihenkilöt v. 2019
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
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, Kuusamo2019
Heikki Rintala, Haapajärvi

2019

Tuomo Tamminen, Raahenseutu2012
Sami Nivala, Raahenseutu (*)2019

Jäsenistö

(*) Nuorten valitsema edustaja

Yhdistykset
Kertomusvuonna oli Maataloustuottajain
Pohjois-Suomen Liiton jäseninä 29 maataloustuottajain yhdistystä. Yhdistysten kokonaisjäsenmäärä 31.12.2019 oli 10 394 jäsentä.
Yhteisöt
Yhteisöjäsenmaksun kertomusvuodelta maksoivat seuraavat yhteisöt: Lihakunta, Osuuskunta Pohjolan Maito, Osuuskunta ItäMaito,
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Valiokunnat
Työvaliokunta
Jari Ahlholm, Eija Komulainen ja Matti Tyhtilä.
Maaseutunuorten valiokunta
Hanna Luukinen Liminka, Taru Vähäsöyrinki
Pyhäntä, Sauli Joensuu Raahenseutu, Tauno
Paakkari, Ruukki, Suvi Moilanen, Tanja
Kemppainen Vaala, Tomi Tyni Taivalkoski,
Johanna Malinen Kuhmo, Topi Puurunen Oulunseutu ja Kyösti Eskola Nivala sekä Sami
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Nivala Raahenseutu kutsuttuna johtokunnan
jäsenenä. Sihteerinä Jaana Juvani 31.7.2019
saakka, 1.8.2019 alkaen Sirpa Laitinen.
Kotieläinvaliokunta
Samuli Leinonen Vaala, Tuomo Tamminen
Raahenseutu, Outi Piukkala Pyhäjoki, Mika
Piirainen Kuhmo, Petri Leinonen Tornio ja
Hanna-Mari Kasurinen Inari-Utsjoki. Sihteerinä Jaana Juvani 31.7.2019 saakka,
1.8.2019 alkaen Sirpa Laitinen.
Kasvinviljelyvaliokunta
Ilkka Matinolli Tyrnävä, Tapio Tuhkanen Kajaani, Kati Mattila Raahenseutu, Rauno Haapala Ruukki, 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, Ari Ruotsalainen Rovaniemi ja Tuomo Marttila MHY Länsi-Pohja.
Sihteerinä Matti Tyhtilä.
Porot-valiokunta
Heikki Lehtiniemi Posio, Henri Hentilä Kuusamo, Lassi Keränen Hyrynsalmi, Heikki Putula Pudasjärvi, Tuomo Leinonen Simo ja
Terho Tennilä Itä-Lappi. Sihteerinä Kaija
Kinnunen.
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, Sami Nivala Raahenseutu, Heikki Rahko Paltamo, Merja Korpi
Ylitornio, Pekka Lehto MHY Rovaniemi ja
Jaakko Soronen MHY Koillismaa. Sihteerinä
Matti Tyhtilä.
Jäsenpalvelut-valiokunta
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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, Juha Sipola MHY
Oulunseutu, Veli Määttä MHY Kuusamo,
Heikki Moilanen MHY Ylä-Kainuu, Matti Heikkilä MHY Siikalakeus, Eija Komulainen MTKP-S, Markku Ekdahl MTK metsälinja, Heikki
Rahko MTK metsälinja ja Matti Tyhtilä MTKP-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
Suomussalmi, Ari Varis Pyhäjärvi ja Jukka
Ojantakanen Siikalatva/Rantsila. Varajäseninä: Urpo Heikkinen Oulunseutu, Outi Komulainen Kuhmo ja Sauli Joensuu Raahenseutu.
MTK:n valiokunnat
Peltokasvivaliokunta: Ilkka Matinolli, TyrnäväErikoiskasvit-valiokunta: Jaakko Tervakangas,
Siikajoki
Lihavaliokunta: Samuli Leinonen, Vaala

Peruna verkoston pj: Heikki Markus, Tyrnävä
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta:
Tarmo Turunen, Kempele
Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta: Eija
Kodis, Nivala
Nuorten valiokunta: Hanna Luukinen, LiminkaJäsenpalveluvaliokunta: Päivi Sivonen, Kajaani.
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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.

Huomionosoitukset
Liiton viiri:

Markku Karjalainen, agrologi
1.1.2001 –
Hoitovapaalla 31.7.2019 saakka
Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen, agrologi (YAMK)
4.8.2008 –
Kenttäpäällikön sijainen 31.7.2019 saakka
Järjestöagrologi
Jaana Juvani, agrologi (AMK)
1.8.2018 – 31.7.2019

Samuli Leinonen, Vaala
Kauko Tyni, Taivalkoski
Päivi Sivonen, Kajaani

Toimistoassistentti
Liisa Pennanen, agrologi, tradenomi (AMK)
5.9.2016 -

Markku Ekdahl, MTK Metsälinja
Eija Kodis, Nivala
Vuoden helmi 2019:

Hankevetäjä
Heidi Kumpula, agrologi (AMK)
1.3.2016 -31.12.2019

MTK-Rannikko
Tommi-puukko:
Rahko Heikki, Kajaani

Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä, agrologi (AMK)
1.9.2017-

Timo Korhonen, agrologi
31.7.1992 - 5.6.2019
Toimivapaalla kansanedustajakauden ajan

Harjoittelija
Kati YIitalo
7.-30.6.2019 ja 1.-31.8.2019 osana OAMKopiskeluun liittyvää harjoittelua

Kenttäpäällikkö
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MAATALOUSTUOTTAJAIN POHJOIS-SUOMEN LIITON JÄSENYHDISTYSTEN HENKILÖJÄSENET 31.12.2019
Viljelijäjäsenet ja viljelmät peltopinta-alaluokittain

Kunta ja/tai
Tuottajayhdistys
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Ii (kunta)
Iinseutu (Ii ja
Yli-Ii)
Kajaani
Kuhmo
Kuusamo
Kärsämäki
Liminka
Liminka
Ala-Temmes
Lumijoki
Merijärvi
Muhos
Nivala
Oulainen
Oulainen-Vihanti
Kempele
(kunta)
Oulu (kaupunki)
Oulunseutu
Paltamo
Pudasjärvi
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Raahe (kaupunki)
Raahenseutu
Siikajoki
(kunta)
Siikajoki
Ruukki
Siikalatva
(kunta)
Keskipiste
Pyhäntä
(kunta)
Rantsila
Sotkamo
Taivalkoski
Tyrnävä
(kunta)
Tyrnävä
Temmes
Utajärvi
Vaala
Ylä-Kainuu
Hyrynsalmi
Puolanka
Ristijärvi
Suomussalmi
Tuottajaliitto
yht.

Tukia hakenei-ta
tiloja
(MMM)
158
196
30
85

92
131
176
121
112

73
49
138
314
128

Järjestäytymisaste
tiloista
69,6
79,6
80,0

59,8
74,8
53,4
79,3

75,3
100,0
48,6
77,4

Tukia hakeneiden
tilojen
ha.
8727
12939
2066
2602

3865
4168
5290
7152
9175

5676
2805
7631
17717
6402

Järjestäytymisaste
hehtaareista
72,3
92,3
71,5

75,1
82,2
67,8
83,4
86,0

63,9
81,8
61,1
81,1

47

2436

293

9138

58,86

1940
3743
4876
6303

65,7
72,3
81,7
72,2

61
115
91
128

68,9
71,3
87,9
75,0

177

78
75
151
125
116

Yht. peltoala, ha
jäsenrek
6313
11948
1477

Yht.
peltoala, ha
2018
j.rek
6279
12118
1457

57
55
98
94
96

2604
2901
3427
3587
5968

88
28
70
63
83
308

75
19
55
49
67
243

223

Lis/väh
34
-170
20

Perh.
Jäs.
409
351
41

Muita
Jäs.
26
23
2

Kunniajäsenet
0
0
0

2620
2984
3390
3715
6329

-16
-83
37
-128
-361

128
105
201
202
194

6
10
9
9
6

0
0
0
1
1

212
190
361
337
317

216
189
370
359
330

-4
1
-9
-22
-13

5416
1779
3629
2295
4660
14360

5751
2142
3851
2301
4752
15142

-335
-363
-222
-6
-92
-782

136
41
103
118
164
538

8
3
1
1
7
8

0
0
0
0
4
0

232
72
174
182
258
854

236
88
176
184
263
895

-4
-16
-2
-2
-5
-41

174

8547

9499

-952

356

17

3

599

668

-69

222
72
110
119
145

166
42
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Rahavirrat koko alueelta vuoden 2018 tiedoin
(Lähde: Kantar TNS)
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Tulot kunnittain vuoden 2018 tiedoin
(lähde: Kantar TNS)
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Liiton toiminta
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous 29.4.2019, Oulunsalotalo
Liiton kevätkokous pidettiin Oulunsalotalolla
29.4.2019. Paikalla oli alustajana MTK:sta
vientijohtaja Thimjos Ninios ja EU-parlamentistä MEP Elsi Katainen. Kokouksen alussa
muistettiin Eero Isomaata luovuttamalla hänelle Suomen Leijonan ritarimerkki. Samalla
Isomaa kutsuttiin liiton kunniajäseneksi.
Keskustelussa nousi esille MTK:n toimet elintarvikkeiden vienninedistämisessä sekä EU:n
tulevat muutokset maatalouspolitiikkaan.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018. Kokoukseen osallistui 27 yhdistyksestä 72 virallista
kokousedustajaa ja yhteisöistä 4 edustajaa.
Yhteensä paikalla oli 76 kokousedustajaa ja
kaikkiaan 83 henkeä.
Syyskokous 2.12.2019, Kärsämäki
Liiton syyskokous pidettiin Kärsämäellä
2.12.2019. Alustajana oli MTK:sta ympäristöjohtaja Liisa Pietola. Kokouksen alussa muistettiin eläköityvää kenttäpäällikkö Heikki
Rahkoa sekä merkkipäiväänsä viettänyttä
Eija Kodista. Kokouksen keskusteluissa nousi
vahvasti esille ilmasto- ja ympäristöasiat; ihmeteltiin, miksi maataloutta syyllistetään
näissä teemoissa. Kokouksessa hyväksyttiin
liiton toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2020 sekä tehtiin luottamushenkilövalinnat liiton edustajiksi. Kokoukseen osallistui 28 yhdistyksestä 84 kokousedustajaa ja
yhteisöjäsenistä 4 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 100 osallistujaa.

Johtokunnan kokoukset
Johtokunta otti kantaa seuraavista asioista
vuoden 2019 aikana:
31.1.2019 - Lausunto MTK:n sääntöuudistuksesta
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15.2.2019 - MTK-P-S maaseutunuorten valiokunnan lausunto Reijo Karhisen Uusi alku -raportista
13.3.2019 - Lausunto Maaseuturahaston ensi
ohjelmakauden valmisteluun (CAP27)
25.3.2019 - Lausunto Terrafamen kaivos- ja
metallituotannon jatkamisesta ja osittaisesta
tuotantotason kohottamisesta
2.4.2019 – Muistio huomioitavista asioista Hallitusohjelmaan
13.6.2019 - Lausunto Hailuodon strateginen
yleiskaava 2030
20.6.2019 - Lausunto Oulaisten keskustan
osayleiskaava
30.8.2019 - Lausunto Kainuun vaihemaakuntakaava kaavaehdotus 2030
19.9.2019 - KommenttiKainuun kärkihankkeet
2019-2022
30.10.2019 - Huomiot Porolukutyöryhmän loppuraporttiluonnokseen
18.11.2019 - Lausunto Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 Kaavaehdotus

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa. Ohessa lyhyet koosteet kokouksista:
16.1.2019 Oulun toimisto
Liiton johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Jari Ahlholm Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Eija Komulainen Kuhmosta. Jari Ahlholm
ja Eija Komulainen valittiin valtuuskunnan jäseniksi. Jari Ahlholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Hanna Luukinen Limingasta.
Eija Komulaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Esa Kemppainen Hyrynsalmelta.
Johtokunnassa aloitti kolme uutta henkilöä
Tuomas Laakkonen Kuusamosta, Heikki Rintala
Haapajärveltä sekä Sami Nivala (nuorten edustaja) Raahesta. Päätettiin johtokunnan jäsenten vastuualueet ja yhdistykset. Valittiin jäsenet liittoalueen valiokuntiin.

13

Käytiin läpi maatalouspolitiikan toimenpidesuunnitelmaa vuodelle 2019. MTK-PohjoisSuomi pyrkii olemaan tulevissa eduskuntavaaleissa mahdollisimman puolueeton. MTK:n
eduskuntavaaliohjelma on jaettu kaikille Oulun
vaalialueen ehdokkaille, jotka ovat MTK:n jäseniä mty:n tai mhy:n kautta. Keväällä järjestetään vaalipaneeli yhteistyössä muutaman
muun tahon kanssa, sinne kutsutaan eduskunnassa olevat puolueet.

Tuomas Laakkonen päätettiin valita liiton porovaliokuntaan.

Uudistettiin merkkipäivämuistamiskäytäntöjä ja käytiin läpi merkkipäivälista vuodelle
2019.
Käytiin läpi vuoden 2018 Helmi-kilpailun ehdokkaat ja valittiin voittajaksi MTK-Tyrnävä.
Päätettiin jatkaa vuoden Helmi-kilpailua myös
vuonna 2019.

Kokouksessa käytiin läpi Simonkadun yhteenvetoa hallitusohjelmasta. Esitettyä hallitusohjelmaa pidettiin pääasiassa hyvänä ja todettiin
edunvalvonnan onnistuneen alueen tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnassa pidetään tärkeänä saada valmisteleviin työryhmiin edustajia. Edustajat päätettiin miettiä yhdessä keskusliiton maatalouslinjan kanssa, kunhan työryhmät ovat varmistuneet.

1.4.2019 Oulun toimisto
Kokouksessa keskusteltiin MTK-Pohjois-Suomen
hallitusohjelma esityksestä ja siitä, mitkä ovat
esityksen ydinkohdat liiton näkökulmasta. Keskustelun pohjalta puheenjohtaja Jari Ahlholm
ja sihteeri Matti Tyhtilä tekevät tiivistelmän
eri sidosryhmille vietäväksi.
Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi toiminnan- ja tilintarkastajille sekä kevätkokoukseen. Johtokunta käsitteli toimintakertomus luonnoksen, lopulliseen asiakirjaan
lisätään vielä toiminnan- ja tilintarkastajien
lausunto ja viimeistellään vuoden tapahtumakuvaukset.
Kevään valtuuskunta pidetään 16.-17.4. Matti
Heikkilä on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä
2. varapuheenjohtajan tehtäviin MTK:n valtuuskunnassa. Johtokunta päätti kannattaa
Eija Komulaista ehdokkaaksi kyseiseen luottamustoimeen.
Kokouksessa käytiin läpi kevään tapahtumien
päivämäärät sekä kokoontuneiden valiokuntien
(työvaliokunta, nuorten valiokunta, metsävaliokunta, kotieläinvaliokunta ja osaaminen- ja
hyvinvointivaliokunta) kokousmuistiot ja terveiset. Eija Kodis kertoi ajankohtaisia asioita
Melasta ja osallistumisestaan CAP27-työryhmiin.
102. TOIMINTAVUOSI

10.6.2019 Luke Ruukki
MTK-Pohjois-Suomen johtokunta piti vuoden
kolmannen kokouksen 10.6.2019 Luonnonvarakeskuksen Ruukin toimipisteellä.
Ennen kokousta pidettiin kansanedustajatapaaminen yhdessä MTK:n metsälinjan, Luonnonvarakeskuksen sekä ProAgrian kanssa.

Käytiin läpi välitilinpäätös, budjetti 2020, sekä
syksyn 2019 tapahtumat.

Henkilöstöasiat
Käsiteltiin esitetty sopimus Timo Korhosen työsuhteen päättymisestä. Allekirjoitettu sopimus
hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa.
Markku Karjalainen palaa hoitovapaalta
1.8.2019 alkaen.
Kati Ylitalo toimii liiton harjoittelijana kesäkuussa ja elokuussa.
Hankeasiat
Sirpa Laitinen esitteli hymyt (hyvinvoivat maaseudun yritykset) -hankkeen. MTK-PohjoisSuomi on toteuttamassa sitä yhdessä Oulun
ammattikorkeakoulun kanssa. Päätettiin osallistua hankkeeseen suunnitellulla tavalla.
Kainuun alueella toiminut maaseutuharava hanke on loppumassa lokakuussa, päätettiin
hakea sille jatkoa vuoden loppuun saakka.

26.8.2019 Kajaani, Ravintola Wanhakerho
Keskusliiton johtokunnan jäsen Asko Miettinen
piti maatalouspolitiikan katsauksen; siinä aiheena mm. IPCC raportin tavoitteet sekä CAP.
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Keskustelussa todettiin, että erityisesti ilmastokysymyksissä keskustelu kääntyy usein maatalouden kannalta epäedulliseen suuntaan ja
tähän on MTK:n tärkeää keskittyä jatkossa
viestinnän osalta. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on vielä valmistelun alla ja samoin sen
budjetti on vielä auki. Käytiin myös tarkemmin
läpi maitosektorin asioita; Miettinen on maitovaliokunnan puheenjohtaja.

Käytiin läpi syksyn valtuuskunnan osalta mm.
henkilövalintoja, C- liittojen kokous pidetään 12.11.2019.
Päätettiin johtokunnan matkasta Helsinkiin
10-11.12, vieraillaan Simonkadulla, Melassa,
maa- ja metsätalousministeriössä sekä tavataan PAM:n edustajia.
Käytiin läpi toimihenkilöiden vastuualueet; tiedot päivitetään lähiaikoina liiton nettisivulle
nykyistä tarkemmin.
Käytiin läpi luonnos budjetista vuodelle 2020
ja keskusteltiin liiton omaisuudesta sekä kuultiin OP:n suositukset liiton varainhoidosta.
liitto toteuttaa lähiaikoina kyselyn jäsenistölle
maatilojen kriisinajan vedensaannin järjestämisestä sekä toisen Kainuun maatilatalouden
kehittämistoimenpiteistä ja maatilojen tulevaisuuden suunnitelmista; siinä tilaajana on
Kainuun ELY- keskus.

4.11.2019 Oulun toimisto
Kokouksessa vieraili keskusliiton johtokunnan
jäsen Kaisa Pihlaja, joka toi terveiset ministeriön CAP- työryhmästä. Kaisa kävi läpi CAP-uudistuksen valmistelutyötä. Uudistuksen eteneminen odottaa EU:n budjettiraameja. Valmistelussa on paljon tekemistä edunvalvonnalle.
Liiton johtokunta nosti keskusteluun havaitut
ongelmakohdat nykyisessä tukijärjestelmässä.
Järjestön viestimisessä on parantamista ja se
työ koetaan tärkeäksi kaikilla tasoilla. Etenkin
sisäinen viestintä vaatii muutoksia.
Käytiin läpi syksyn valtuuskunnan osalta mm.
henkilövalintoja. Keskusteltiin valtuuskuntaan
vietävistä asiakohdista. Esiin nousivat mm: lomituksen saanti velkasaneeraustilanteessa,
uhka raivaamisen kieltämisestä ja raivioiden
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tukikelpoisuus sekä kotimaisen ruoan edistäminen julkisissa hankinnoissa.
Valmisteltiin liiton syyskokoukseen johtokunnan esitykset mm. yhdistysten jäsenmaksuista,
palkkioista, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.
Yhdistysten yhdistymisen takia tehtiin seuraavat muutokset syyskokouksen henkilövalintojen
pohjana oleviin valinta-alueisiin: Muhos siirtyy
Pohjoiseen alueeseen, Kiiminki ja Ylikiiminki
siirtyvät Keskiseen alueeseen. Tällä muutoksella valinta-alueiden jäsenmäärät pysyvät
keskenään entisenlaisessa tasapainossa.
Päätettiin tehdä hakemus Kainuun Elyyn Maaseutuharava 2-hankkeesta vuosille 2020-2021.
Lopullinen linjaus hankkeen vaikutuksesta selviää hankkeen mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen.
Melan valtuuskuntaan päätettiin esittää kaudelle 2020-2022 varsinaiseksi jäseneksi Eija Komulaista Kuhmosta ja varalle edelleen Markku
Karjalaista.
Päätettiin hyväksyä uusi jäsenetu: MTK-Pohjois-Suomen jäsenille majoituspalvelu Hailuodon loma-asunnoilta jäsenetuhintaan -15% listahinnasta ajalle 1.9.2019-31.5.2020. Alennus
ei koske lahjakortteja, liinavaatesettejä
(10€/hlö/setti) eikä loppusiivousta
(100€/asunto). Asiasta löytyy lisää tietoa liiton
nettisivuilta.
Keskusteltiin nautojen pohjoisen tuen katosta
ja sen etenemisestä. Päätettiin, että toiminnanjohtaja selvittää tilanteen Simonkadulta
Jäsenrekisterissä ei ole ajan tasalla mm. kaikki
luottamustoimet ja myönnetyt kunniamerkit.
Päätettiin liiton toimesta saattaa merkinnät
ajan tasalle.
Seuraava johtokunnan kokous pidetään Helsingin reissulla 10-11.12. Johtokunnan järjestäytymiskokous pidetään 7-8.1.2020.
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Valiokuntien kokoukset

Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

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.

Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

Kasvinviljelyvaliokunta
Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna,
mutta oli mukana järjestämässä 28.1.2019
pidettyä Pohjois-Suomen viljaseminaaria.
Seminaarissa oli mukana 68 henkilöä.
Kotieläinvaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Samuli
Leinonen, sihteerinä 31.7.2019 saakka Jaana
Juvani ja 1.8.2019 alkaen Sirpa Laitinen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran Skypellä, kokouksessa käsiteltiin mm.
Faban suunnittelemia muutoksia siemennystoiminnassa Lapissa sekä lampaanlihan
markkinatilannetta.
Maaseutunuorten valiokunta
MTK Lapin ja MTK Pohjois-Suomen yhteisen
valiokunnan taival päättyi vuoden 2018 lopussa ja tuottajaliittoon perustettiin vuoden
2019 alussa oma 10-henkinen nuorten valiokunta. Valiokunnan puheenjohtajana toimi
Taru Vähäsöyrinki, sihteerinä 31.7.2019
saakka Jaana Juvani ja 1.8.2019 alkaen Sirpa
Laitinen. Kokouksia pidettiin vuoden aikana
kaksi. Kokouksissa käsiteltiin mm. nuorten
tuottajien aktiivisuuden lisäämistä, suunniteltiin yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden kanssa ja otettiin
kantaa maatalouspolitiikan kysymyksiin. Alkuvuoden aikana nuoret tekivät myös vierailuja alan oppilaitoksiin.

Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Eija Kodis ja sihteerinä Sirpa Laitinen (1.8. alkaen
Markku Karjalainen). Valiokunta keskusteli
ensimmäisessä kokouksessaan (skype-yhteydellä) Karhisen raportissa olleista koulutukseen ja yhteistyöhön liittyvistä esityksistä
sekä lomituspalvelujen tilanteesta liiton alueella. Pitkään suunnitteilla olleen lomituspalvelulain muutoksen valmistelu on edelleen jäissä.
Maankäyttö- ja ympäristövaliokunta
Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna,
mutta se osallistui Maankäytön ajankohtaispäivän 15.1.2019 suunnitteluun. Tilaisuuteen
osallistui 40 henkilöä.
Jäsenpalvelut-valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Päivi Sivonen ja sihteerinä Sirpa Laitinen (1.8. alkaen Markku Karjalainen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, molemmat etänä Skype-yhteydellä. Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm. järjestökoulutuksen kehittämistä, jäsenviestintää, valtakunnallisen verkostomallin laajentamista osaksi
liiton toimintaa sekä järjestöremonttia.
Porot-valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Heikki
Lehtiniemi ja sihteerinä Kaija Kinnunen
(MTK-Lappi). Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan porolukutyöryhmän työn etenemistä, keskusteli poronhoitolain muutostarpeista sekä porojen viljelyksille aiheuttamasta haitasta.
Pohjois-Suomen Metsävaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tuomo
Tamminen ja sihteerinä Heikki Rahko. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
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Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm. järjestöuudistusta, Kainuun vaihemaakuntakaavaluonnosta, riista-asioita, FSC-sertifioinnin
vaikutuksia (korkean suojeluarvon alueet) ja
ajankohtaista metsäpolitiikkaa.

Neuvottelukunnan kokoukset
Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät järjestettiin keväällä 5.-6.2.2019 yhdessä MTK-KeskiPohjanmaan kanssa. Pitopaikkana oli Holiday
Club Katinkulta Vuokatissa. Alustajina olivat
MTK Keskusliitosta toiminnanjohtaja Antti
Sahi, erityisavustaja Risto Lahti ministeriöstä, koulutuspäällikkö Heidi Siivonen MSL,
kehityspäällikkö Sami Myyrä Lähitapiolasta
ja tutkimusprofessori Kristiina Regina Lukesta. Päivien aikana keskusteltiin mm. turvemaiden viljelystä, maatalouspolitiikasta
sekä järjestöuudistuksesta.
Syksyn puheenjohtaja- ja sihteeripäivät pidettiin 9.-10.10.2019 Laukaalla yhdessä
MTK-Keski-Suomen kanssa. Paikkana oli Kylpylähotelli Peurunka. Alustajana oli sähköisesti MEP Elsi Katainen. Ohjelmaan oli rakennettu erilaisia tiedotuspisteitä, joissa käsiteltiin mm. jäsenrekisteriä ja viestintää. Illallisen isäntänä ja sponsorina toimi Valtra.
Toinen päivä käytettin Kone-Agria-näyttelyn
kiertämiseen.

C-alueen yhteistyö

varapuheenjohtajan tehtävään ja hänen tilalleen valitaan kevään valtuuskunnassa uusi
henkilö.
Yleisesti kokouksessa odotettiin MTK:n johtokunnalta näkyvämpää ulostuloa hallitusohjelman tavoitteista. Ympäristökeskustelu käy
kuumana ja myös tukipolitiikka on Reijo Karhisen raportin ohella ollut esillä. Todettiin,
että tukikelvottomien peltojen osalta muutokset ovat mahdollisia, jos niin halutaan ja
tämä noussee esille, kun tukioikeuksien jatkosta päätetään seuraavan ohjelmakauden
alussa. Toiveissa oli, että Karhisen raportti
otetaan pohjaksi seuraavan hallitusohjelman
rakentamisessa. Kokouksen puheenjohtaja
esitteli MTK-Keski-Suomen aloitteen MTK:n
valtuuskunnalle. Aloitteessa penättiin MTK:n
toimia Reijo Karhisen raportin esittämiin toimiin.
Perttu Pyykkönen esitteli kokoukselle järjestöuudistuksen tilannetta. Mallisääntöjen hyväksyntä siirretään syksyn valtuuskuntaan ja
valmistelua jatketaan saatujen lausuntojen
pohjalta. Kevään valtuuskuntaan saatetaan
tiedoksi mm. jäsenpalvelurekisteri, yhdistysten kehittämisohjelma, viestintä ja koulutusuudistus. Järjestöuudistuksen talousasioissa johtokunnan jäsen Mauno Ylinen totesi,
että yhdenkään liiton talous ei muutoksen
takia heikkene.

1. kokous

2. kokous

C-alueen liitot kokoontuivat kertomusvuonna
kahdesti. Ylivieskassa kokoonnuttiin keväällä
26.3.2019 ja paikalla oli 22 henkilöä. Järjestäytymisen yhteydessä päätettiin, että
kaudelle 2019-2020 puheenjohtajana toimii
Tero Lahti MTK-Keski-Suomesta, varapuheenjohtajana Jari Ahlholm MTK-PohjoisSuomesta ja sihteerinä Matti Tyhtilä MTKPohjois-Suomesta. Kokouksessa käsiteltiin
kevään valtuuskunnan esityslistaa, josta
merkittävimpänä kohtana se, ettei Matti
Heikkilä ole käytettävissä valtuuskunnan 2.

C-alueen liittojen syksyn kokous pidettiin
Karstulassa 12.11.2019 ja paikalla oli 37
henkilöä. Kokouksen pääkohtana oli järjestöuudistus, jota esitteli järjestöjohtaja Perttu
Pyykkönen. Liittojen kehittämisohjelmien
pääkohtiin kuuluu mm: yhteistyö, toimivat
työkalut, osaamisen tukeminen, mahdollisuus toimia järjestössä nykyistä laajemmin,
yhdistyksille enemmän tukea, yhdistystoiminnan kannustimet, viestintä näkyville, arvostetut jäsenpalvelut ja paremmin kohdentuvat jäsenedut. Keskustelussa nousi esille
järjestön viestinnän nykytila, kehittäminen

102. TOIMINTAVUOSI

17

ja riittävän panostuksen varaaminen siihen
koko järjestön osalta. Järjestön tulee kehittää niin ulkoista kuin sisäistä viestintää. Järjestön viestinnästä toivottiin keskustelua
valtuuskunnan yleiskeskusteluun.
Muissa asioissa esille nousi toive saada
MTK:n johtokunnan jäseniltä puheenvuoro
paikallisyhdistysten kokouksiin vähintään
sähköisesti. Tämä todettiin mahdolliseksi ainakin nauhoitteen osalta.

Juhlat, retket, tapahtumat ja toiminta
Matkaraportti tuottajaliiton johtokunnan
matkasta Helsinkiin 10-11.12.2019
Tuottajaliiton johtokunta päätti järjestää
edunvalvontamatkan Helsinkiin. Matkaryhmä
koostui seuraavista henkilöistä: Jari Ahlholm, Eija Kodis, Eija Komulainen, Tuomas
Laakkonen, Samuli Leinonen, Sami Nivala,
Heikki Rintala, Tuomo Tamminen, Markku
Karjalainen, Sirpa Laitinen ja Matti Tyhtilä.
Ohessa yhteenveto tärkeimmistä vierailukohteista:
MTK-Pohjois-Suomi ry:n Johtokunnan edunvalvontamatka Helsinkiin 10.-11.12.2019
Tiistai 10.12.2019
Tapaaminen Simonkadulla
Juha Lappalainen, MTK
Juha kävi läpi ajankohtaisimmat asiat tukipolitiikasta. Merkittäviä muutoksia vuoden
2020 tukiin ei ole tulossa. CAP-uudistuksen
tilanne on kesken ja vaihtoehdot on auki.
Brexit hidastaa valmistelua ja siirtymävuosia
tulee todennäköisesti kaksi. Turvemaiden
kohtelussa on paljon edunvalvonnallisia toimia. Ajatuksista turvemaiden omasta kohdentamisalueesta sisältää hyviä ja huonoja
puolia. Luomun tukitasossa on painetta alaspäin. Yleinen myyntikasvivaatimus on ollut
neuvotteluissa esillä. Nyt voimassa oleva
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luomun myyntikasvivaatimus on ollut ongelmallinen peräti 700 tilalle (14% luomutiloista). CAP tukeen liittyvä Exit payment eli
luopumistuen eurooppalainen versio on hankala siinä mielessä, että se käyttää samoja
varoja peltotukien kanssa. CAP uudistuksessa
on isona tavoitteena tukijärjestelmän yksinkertaistaminen. MTK ajaa tukien parempaa
kohdentamista, mutta hallinto ei.
Perttu Pyykkönen, MTK
Perttu kertoi järjestöuudistuksesta. Uudistus
vaatii paljon koko organisaatiolta. Yhtenä
suurimmista muutostarpeista kohdistuu jäsenrekisterin jäsentietojen päivitykseen,
jotka siirtyvät uuteen järjestelmään ensi
vuoden aikana. Lisäksi sääntömuutos pitää
ajaa läpi eri tasoilla sääntöjen määräämällä
tavalla eli jäsenrekisterin päivitystyötä tarvitaan paljon.
Ilkka Pohjamo, Valio
Valio kerää 80% kaikesta Suomessa tuotetusta maidosta. Tilojen määrä alenee, mutta
tuotanto pysyy lähes samana. Tavoitteena
on saada kaikki Valiolaiset maidontuottajat
sitoutumaan vastuullisuuslisään vuoteen
2021 mennessä. Maitotiloilla on suunnitteilla
hämmästyttävän paljon uusia investointeja
koko maassa. Valio ja maitotilat työllistävät
yhteensä 25000-30000 henkilöä. Yrityksen
kuluva vuosi on ollut parempi kuin vuosi
2018 ja Euroopan maitomarkkinat ovat tasapainossa. Ympäristökeskustelun jalkoihin on
jäänyt keskustelu eläinten hyvinvoinnista ja
terveyttä edistävät tuotteet. Valiolla on selkeä tiekartta maidontuotannon nettopäästöjen pienentämiseen. Keinovalikoimassa on
mm. hiilinielujen lisäys, lannankäytön tehostaminen, maankäytön tehostaminen, uusi
navettateknologia ja lehmien tuottaman metaanin vähentäminen. Yhtenä keskeisenä
keinona on tuottavuuden kasvattaminen,
joka vähentää myös päästöjä.
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Järjestötapaaminen, PAM (Siltasaarenkatu
18A), Risto Kalliorinne

Mela, Espoo, Maatalouden sosiaaliturva,
Päivi Huotari ja Päivi Wallin

Johtokunta vieraili Suomen suurimman ammattijärjestö PAMin vieraana. Järjestö toimii yksityisten palvelualojen ammattiliittona. Siihen kuuluvat mm. vartijat, kaupan
kassat ja kiinteistöhuoltajat. Järjestössä on
yhdistyksiä vastaavia ammattiosastoja 144 ja
luottamushenkilöitä yhteensä 2500, joiden
varaan yrityskohtainen edunvalvonta keskittyy. PAM ei ole lakkoherkkä ammattiyhdistys. Edellisen kerran neuvottelut on keskeytyneet lakkoon vuonna 2010. Jäsenmaksusta
päättää valtuusto ja sen suuruus on 1,5% jäsenen palkkatulosta. Eniten kilpailua jäsenistä syntyy toisten työttömyyskassojen
kanssa. PAMin toimialat ovat sirpaleisia ja se
hankaloittaa yleissitovan työehtosopimuksen
toteuttamista, mikä vaatii alalle riittävää
järjestäytymisastetta (>50%). Esimerkiksi
partureille ei ole voitu neuvotella yleissitovaa työehtosopimusta, koska järjestäytymisaste on alle 50%. Opiskelijoille PAMin jäsenyys on ilmainen ja oppilaitokset ovat tärkein uusien jäsenten hankintakavana. Joka
vuosi PAMiin liittyy 25000 uutta jäsentä ja
saman verran myös eroaa, joten jäsenhankinnan merkitys korostuu ja tästä syntyy paljon hallinnollista työtä. Viestinnän toimivuudessa on samanlaisia haasteita kuin MTK:lla,
koska viestintä siirtyy enemmän sähköisiin
kanaviin.

Päivi Huotari kertoi Melan 50 v -juhlallisuuksista ja hän korosti, että viljelijöiden oman
eläkelaitoksen perustaminen on ollut aikanaan viisas päätös. CAP-uudistukseen liittyvä
spv-koulutuspaketti ja mahdollinen kertakorvaus on ollut eri neuvotteluissa esillä päättyneen Lutun tilalle. EU:n valtiontukisääntely
voi jälleen muuttua 2021 ja vaikuttaa lomituslakiin. Joka tapauksessa STM joutuu hakemaan lomitukselle komission hyväksynnän
vuonna 2022.

MTK:n Tuomaanpäivät 2019, Paikka: Luonnontieteellinen museo
Johtokunta osallistui MTK:n yhteistyökumppaneille ja medialle järjestettyyn jouluiseen
illanviettoon. Tilaisuudessa käytiin runsasta
keskustelua ajankohtaisista asioista Simonkadun asiantuntijoiden ja toisten luottamushenkilöiden sekä sidosryhmäjärjestöjen
kanssa.
Keskiviikko 11.12.2019
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Lomitusta järjestäville kunnille on tehty kysely toiminta-alueen laajentamisesta, mutta
kaikki eivät ole kyselyyn toiveista huolimatta
vastanneet. Yhtenä vaihtoehtona nähdään,
että yhden yksikön pitäisi tuottaa jatkossa
40000-50000 loimituspäivää, mikä tarkoittaisi 8-12 lomitusyksikköä koko maahan. Lomitusalueista tehdään kysely myös tuottajaliitoille vuoden 2020 aikana.
Eduskunta, alueen kansanedustajien tapaaminen
Johtokunta sai Raimo Piiraisen avustajan
Pertti Knuuttilan toimesta opastetun kierroksen eduskuntataloon. Alueen kansanedustajien yhteyshenkilönä toimii Raimo Piirainen, jonka välityksellä kutsuimme Oulun
ja Lapin vaalipiirien kansanedustajat keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden alussa toiminnanjohtaja esitteli alueelle
tärkeät asiat (liite), jonka johdosta keskustelua käytiin mm. peltoporoista, omaisuuden
suojasta, tukien kohdentumisesta, turvemaista, maatilojen kannattavuudesta sekä
tutkimuksen tärkeydestä ympäristökeskustelussa. Paikalle saatiin yhteensä 18 edustajaa, mitä voidaan pitää hyvänä määränä.
Eduskunta, MMM tapaaminen
Tapaamisen loppuvaiheessa saatiin mukaan
myös ministeri Jari Leppä sekä hänen avustajansa Teppo Säkkinen ja Satu Haapaniemi.
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Keskusteluun tuli mukaan myös petopolitiikka, jonka yhteydessä Leppä lupasi selvittää susien kannanhoidollisen metsästyksen
mahdollistamisen tulevaisuudessa. Nyt tätä
vastustetaan EU:n suunnalla. Yhteisenä tavoitteena tapaamisessa korostui tilojen kannattavuuden parantamisen tärkeys.

sikköön vierailu tehtiin 8.1, OSAO:n Muhoksen yksikköön 22.1 ja KAO:n Kajaanin yksikköön 1.2.2019. Vierailujen tarkoituksena oli
pääasiassa MTK:n esittely, mutta korkeakouluopiskelijoille MTK:a ja järjestöagrologin
tehtäviä esiteltiin myös agrologin työllistymismahdollisuuksina.

Muita tapahtumia

OAMK agrologiopiskelijoiden koululähettiläsvalmennus 7.2.2019 Oulussa (OAMK Tekniikan yksikkö)

Maankäytön ajankohtaispäivä 15.1.2019 Limingassa Lakeustalolla
Maankäytön ajankohtaispäivä pidettiin 15.1
Limingassa, tilaisuuteen osallistui 40 henkilöä. Tilaisuudessa olivat puhujina MTK:n lakimies Leena Kristeri, Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala, Maanomistajan arviointikeskuksesta Vesa Hakola sekä MTK:n valtuuskunnan vpj Matti Heikkilä.
Talventaittajaiset 17-19.1.2019 Utajärvellä
(Rokua Health & spa)

Koululähettiläsvalmennukseen osallistui 13
OAMK:n ensimmäisen vuoden agrologiopiskelijaa. Koulutus toteutettiin yhdessä aikaisemman vuosikurssin koululähettiläiden
kanssa.
Verotuksen ajankohtaispäivät 14 ja
15.2.2019

Talventaittajaiset (ent. kuntokurssi) pidettiin 17.-19.1 Rokua Healt & Spa:ssa. Kurssille
osallistui noin 20 henkilöä ja ohjelmassa
heille oli mm. vesijumppaa ja erilaisten kuntoilumuotojen opastusta.

Verotuksen ajankohtaispäivät järjestettiin
14.2 Kajaanissa (Maaseutuharava-Hankkeen
järjestämä tilaisuus) sekä 15.2 Nivalassa ja
Tyrnävällä. Tapahtumiin osallistui yhteensä
reilu 70 henkilöä ja niissä oli puhumassa
MTK:n verojohtaja Timo Sipilä sekä PohjoisSuomen verotoimiston johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen.

Viljaseminaari 28.1.2019 Oulusalossa Oulunsalo- talolla

Uusien luottamushenkilöiden koulutus
21.2.2019 liiton toimistolla Oulussa

Pohjois-Suomen viljaseminaari järjestettiin
yhdessä Luken viljoista tiedoksi -hankkeen
kanssa 28.1.2019. Tapahtumaan osallistui 68
henkilöä. Tapahtumassa oli puhumassa
MTK:n vilja-asiamies Max Schulman, MTK:n
kasvivaliokunnan pj. Esa Similä, Annu Kuurre
Kinnusen Mylly, Päivi Parikka Luke, Ilkka
Mustonen Yara, Mika Isolahti Boreal ja JuhaPekka Klasila Viljelijän Avena Berner.

Tilaisuudessa kerrottiin perusasioita järjestötoiminnasta yhdistyksissä aloittaneille uusille luottamushenkilöille. Paikalla koulutuspäivässä oli 13 henkilöä.

Kouluvierailut 8.1., 22.1.,1.2.
Kouluvierailuja tehtiin alkutalven 2019 aikana kolmeen alueemme luonnonvara-alan
ammatti- ja ammattikorkeakouluopetusta
tarjoavaan kouluun. JEDU:n Haapajärven yk-
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Eduskuntavaalitilaisuus 17.3.2019 Kajaanissa
Liitto kutsui yhdessä metsänhoitoyhdistysten
kanssa kansanedustajaehdokkaita kuultavaksi biotalouden mahdollisuuksista. Alustajina keskustelulle olivat Erkki Joki-Tokola ja
Hannu Hökkä Luke:lta.
Maa- ja metsätalouden vaalipaneeli
21.3.2019 Oulussa
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Liitto järjesti yhteistyössä ProAgria Oulun ja
Kalevan kanssa ilmastoteemalla olevan vaalipaneelin Oulunsalotalossa. Paneelikeskustelussa olivat mukana puoluetoimistojen nimeämät edustajat.
Kevätkokouskierros
Yhdistysten kevätkokouskierroksella käsiteltiin liiton puheenvuorossa tulevia eduskuntavaaleja, europarlamenttivaaleja sekä hallituksen eroamista. Jäseniä kannustettiin äänestämään ja vaikuttamaan aktiivisesti vaaleissa. Yhteensä kokouksissa kohdattiin 478
jäsentä.
Metsäiltamat Ruukissa Ruokolahden lavalla
25.5.2019
Metsätanssit Siikajoella (Ruukissa) Ruokolahden lavalla 25.5.2019. Tilaisuudessa oli liiton
lisäksi mukana useita eri metsäalan toimijoita. Vesisateesta huolimatta illan aikana
paikalla oli useita satoja henkilöitä.
Liiterirokki 3.8.2019
Liitto oli mukana Siikajoen Revonlahdella pidetyssä Liiterirokki- tapahtumassa, joka järjestettiin Pekka Törmälän maatilan pihapiirissä.

muistaminen hänen siirtyessä osuuskuntien
toimitusjohtajan tehtävistä A-tuottajien ja
A-rehun toimitusjohtajaksi.
Äimäraution metsäpäivä 17.8.2019
MTK-Pohjois-Suomi oli yhdessä metsälinjan,
metsänhoitoyhdistysten ja viestilehtien
kanssa metsänomistajatapahtumassa Oulun
Raviradalla Äimärautiolla. Osastolla jaettiin
Maaseudun Tulevaisuus-lehden näytenumeroita ja kerrottiin maaseudun edunvalvonnasta. Tapahtumassa kävi lähes 2000 vierasta, joten paikalla olo toi positiivista julkisuutta järjestölle.
Koululaisten maatilapäivät Mty Lambergin tilalla 5-6.9.2019
Oulun alakoulujen 4- luokkalaisille suunnattu
mahdollisuus maatilavierailuun järjestettiin
Oulussa Heikkilänkankaalla sijaisevalle Mty
Lambergin maitotilalle. Kahden päivän aikana maatilalla vieraili n. oppilasta ja opettajaa. Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat kierrättivät luokkaryhmiä eri
esittelypisteissä; tapahtumasta saatiin todella paljon kiitosta paikalla vierailleilta
kouluryhmiltä. Tilalla järjestettiin lisäksi
7.9. kaikille avoin Päivä Maalla- tapahtuma,
jossa oli yli 700 kävijää.
Likis, OAMK 21.-22.9.

Luken Tutkimusasemapäivä 7.8.2019
Liitto oli mukana Luke Ruukin toimipisteen
tutkimusasemapäivässä, jossa oli mahdollista
tutustua alueen monipuoliseen tutkimuskenttään sekä kuunnella asiantuntijoiden pitämiä luentoja.

MTK-Pohjois-Suomi oli mukana omalla osastolla Oamk:n järjestämässä Likis-lähiruokatapahtumassa 21-22.9.2019. Tilaisuudessa
kohdattiin paljon kuluttajia ja viestittiin kotimaisen ruoan merkityksestä ruokakorissa.

Toiminnanjohtajien matka Pietariin 5.-

24.-25.9. Eduskunnan Mame-valiokunnan vierailu Ylä-Kainuu

8.8.2019, Atria, Valio ja MTK tapaaminen
Matkan tarkoituksena oli tutustua Suomalaisten elintarvikeyritysten toimintoihin Venäjällä. Ohjelmaan kuului vierailu Atrian tehtaalla ja paikallisten toimijoiden puheenvuorot Atrian ja Valion tilanteesta Venäjällä.
Matkan yhtenä osuutena oli henkilöiden
muistamiset toiminnanjohtajien puheenjohtajan vaihtumisen myötä ja Reijo Flinkin
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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
tutustui Kainuuseen syyskuun lopulla. Valiokunta tutustui Luke:n ympäristöpankkiin Paljakassa, lypsykarja- ja emolehmätiloille Suomussalmella sekä Kiantama Oy:n ja Arktiset
Aromit ry:n toimintaan. Lisäksi valiokunta
kuuli katsaukset metsäohjelmasta, laajakaista-asioista, matkailunäkymistä sekä sellutehdashankkeesta.
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Maa- ja metsäväen iltamat 27.9.2019 Sotkamossa (Naapurinvaaran huvikeskus)
Maa- ja metsäväen iltamat järjestettiin alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa
27.9.2019 Sotkamossa Naapurinvaaran huvikeskuksessa. Tapahtuma oli perinteen mukaan hyvin suosittu, sillä paikalla oli yli 1000
osallistujaa.

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.

Maaseutunuorten syysparlamentti 79.11.2019 Sokos Hotel Bomba Nurmeksessa

Viljatori

Vuosittainen maaseutunuorten syysparlamentti pidettiin vuonna 2019 Nurmeksessa
Sokos Hotel Bomban tiloissa. Osallistujia
MTK Pohjois-Suomesta oli paikalla 20. Päivien ohjelmassa oli mm. eri vierailukohteisiin tutustumista sekä osuustoiminta-aiheisia
ryhmätöitä.

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.

Syyskokouskierros

Töitäsuomesta.fi

Syksyn kokouskierroksella yhdistyksissä keskusteltiin paljon maataloustuotteiden markkinatilanteesta, ympäristöasioista ja hiilensidonnan merkityksestä maataloudelle. Lisäksi
esillä oli suunniteltuja linjauksia CAP-uudistukseen liittyen sekä hankeasioita. Tilaisuuksissa esiteltiin myös työkaluja yrittäjien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Yhteensä kokouksissa kohdattiin 374 jäsentä.

MTK:n yhdessä CoReorient Oy:n kanssa kehittämä Töitäsuomesta.fi-palveluun tuodaan
jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia, joilla
voidaan edistää maaseudun työvoiman saantia. Työvoimatarpeen yllättäessä kannattaa
kirjautua järjestelmään ja hakea työntekijää
yritykseensä.

Nettisivukoulutus 12.11.2019 Rokua

Kuutio on kaikille avoin puukauppapaikka.
Kuution tarjoaa Suomen Puukauppa Oy,
jonka omistavat puun myyjätahoja ja puun
ostajia edustavat organisaatiot tasapuolisesti.

Ti 12.11. Järjestettiin uudistuneen mtk.fisivuston koulutus yhdistyksille Rokua health
& spa:ssa. Paikalla oli 7 osallistujaa, kouluttajana toimi Heidi Siivonen MTK keskusliitosta.
MTK-lentopalloturnaus
Perinteinen lentopalloturnaus pidettiin
23.11.2019 Pyhännällä. Mukana oli 10 joukkuetta ja turnauksen voiton vei MTK-Limingan joukkue.

Edunvalvonta ja aktiivisuus
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Kuutio

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/epareilu/.
Ruokavienti
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MTK oli mukana pääjärjestäjänä Keski-Euroopan suurimmilla ruokamessuilla Berliinissä (Grüne Woche). Mukaan haettiin liiton
toimesta alueen lähiruokayrittäjiä.
Peltoporo-ongelmat
Alueemme pohjoisosissa on ollut toistuvia
ongelmia porojen aiheuttamista satovahingoista nurmialoilla. Asiassa on pyritty rakentavasti parantamaan poronhoitolain toimivuutta viljelysmaille syntyvien vahinkojen
vähentämiseksi ja korvaamiseksi.
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.
Järjestäytymisaste
Liiton toiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa yhdistysten jäsenille maakuntien alueella. Olemme suomen kolmanneksi suurin
liitto ja tämän aseman säilyttämiseksi tarvitsemme kaikkien jäsenyyttä. Syksyllä jäsenrekisterin uudistustyö jatkuu jäsenhankintakampanjalla, jossa tavoitellaan uusien jäsenten saantia yhdistyksiin.
Kannanotot, kuulemiset ja lausunnot
MTK antaa noin 200 lausuntoa vuosittain ja
on noin 100 kertaa kuultavana asiantuntijana
eduskunnassa eri työryhmissä. Tämän lisäksi
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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
Hankkeessa järjestetyt tilaisuudet:
Vuosi 2019 oli vilkas vuosi hankkeelle; yhteensä 14 tilaisuutta järjestettiin Kainuussa.
Hankkeessa on pyritty tarjoamaan monipuolisia tilaisuuksia kohderyhmille; aina elintarvikepäivistä maaseudun tuki-infoihin. Yhteistyö Kainuun eri hankkeiden kanssa on ollut
monipuolista, tällä hanke on pyrkinyt kustannustehokkuuteen sekä hankkeiden yhteistyön lisäämiseen.
Hankkeessa on kerätty palautetta osallistujilta, ja varsinkin etäyhteysmahdollisuuksia
sekä tallenteita toivotaan yhä enemmän. Tähän suuntaan on syytä mennä tulevissa hankkeissa. Varsinkin tallenteet koetaan käteväksi keinoksi seurata luentoja jälkeenpäin,
varsinkin maatilayrittäjillä on näin mahdollisuus seurata esimerkiksi seminaareja työn
ohessa.
Tuki-infojen osallistumismäärät olivat laskusuunnassa vuonna 2019. Tästä viisastuneena
tulevien vuosien tuki-infot tullaan luultavasti
pitämään pienimuotoisempana kuin ennen,
noin 1-2 tilaisuutta Kainuussa.
Hankkeen toiminta on ollut onnistunutta ja
hanke on edennyt suunnitellusti. Hanke haki
jatkoaikaa kaksi kertaa, hanketta jatkettiin
yhteensä 1 vuosi 4 kuukautta. Hanke päättyy
31.12.2019.
• 10.1. Kainuun Elintarvikepäivä Wanhalla
Kerholla, 33 osallistujaa
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• 30.1. Digi avuksi maatilan arkeen-seminaari, Scandic Kajanus, 72 osallistujaa
• 14.2. Veroinfo, Scandic Kajanus, 20 osallistujaa
• 26.3. Ilmastonmuutos maaseudulla- seminaari, 26 henkilöä
• 16.4. Luomuinfo, Impilinna, 33 henkilöä
• 24.4. Hyrynsalmen tuki-info, 12 henkilöä
• 26.4. Paltamon tuki-info, 17 henkilöä
• 30.4. Kajaanin tuki-info, 14 henkilöä
• 2.5. Suomussalmen tuki-info, 20 henkilöä
• 2.5. Pölyttäjäpäivä yhdessä Marjataito 2 hankkeen kanssa, 24 henkilöä
• 3.5. Sotkamon tuki-info, 10 henkilöä
• 7.5. Kuhmon tuki-info, 18 henkilöä
• 5.-7.11. Valtakunnalliset luonnontuotepäivät, Kajaani, 122 osallistujaa
• 28.11. Maistuvampi Kainuu- elintarvikepäivä, 34 osallistujaa
Toteuttavien tilaisuuksien määrät hankkeen
koko aikana:
• Tuetut infotilaisuudet: Tavoite 70, toteutunut 71 kpl hankkeen alusta lähtien
• Julkaistu materiaali: Tavoite 45, toteutunut 51 hankkeen alusta lähtien
Lupa muutokseen -kehittämishanke
Lupa muutokseen –hankkeen toiminta-aika
päättyi 28.2. 2019, jonka vuoksi vuoden
2019 aikana ei enää järjestetty tilaisuuksia,
vaan toiminta keskittyi mm. loppuraportin
kirjoittamiseen ja muihin hankkeen päättämistoimiin. Hankkeen toiminnan loppuaikana pidettiin vielä viimeinen ohjausryhmän
kokous 21.2.2019. Hankkeelle tehtiin 3 opinnäytetyötä, joista viimeinen valmistui keväällä 2019.
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HYMYT-kehittämishanke
HYMYT eli hyvinvoivat maatilayritykset –
hanke sai rahoituspäätöksen 30.4.2019. 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.
Varsinainen toiminta hankkeessa alkoi syyskuussa, jolloin Oulun ammattikorkeakoulun
osalta työt hankkeessa aloitti Anita Karjalainen. MTK Pohjois-Suomen osalta hankkeessa
työskenteli Sirpa Laitinen. Syksyn 2019 aikana hanke oli mukana seuraavissa tapahtumissa:
•
•
•
•

17-18.9. Pohjolan Maidon markkinat
Oulu ja Haapavesi
28.10 Yrittäjien ilta Vaala
31.10 Seosrehupäivä Nivala
14.11. Melan hyvinvointipäivä Oulu

Hanketta on lisäksi esitelty useissa MTK-yhdistysten sekä Oulun ammattikorkeakoulun
tilaisuuksissa. Hanke on ollut esillä eri tiedotusvälineissä ja myös vahvasti eri somekanavissa.
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Johtokunnan toimintakertomus
vuodelta 2019
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. Jäsenyhdistysten työtä
tuetaan ja toimintoja tehostetaan kustannusnäkökulmasta.
Liiton jäseniä ovat alueen 29 tuottajayhdistystä. Tuottajayhdistysten jäsenmäärä oli
31.12.2019 tilanteessa 10 394 (10 862). Liiton yhteisöjäseniksi kuuluivat kertomusvuonna kahdeksan yhteisöjäsentä: OSK ItäMaito, OSK Pohjolan Maito, Lihakunta, LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, MHY Länsi-Kainuu, MHY Ylä-Kainuu
ja MHY Kainuu.
Johtokunnassa on kymmenen jäsentä. Uusina
jäseninä aloittivat: Sami Nivala Raahesta,
Tuomas Laakkonen Kuusamosta ja Heikki
Rintala Haapajärveltä. Johtokunta kokoontui
vuoden aikana kuusi kertaa, joista viisi oli
varsinaisia kokouksia ja yksi vuoden lopulla
järjestetty edunvalvontamatka Helsinkiin.
Johtokunnan tukena asioiden valmistelusta
vastasi työvaliokunta, jonka jäseninä toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja. Kokouksien valmistelu toteutettiin sähköisesti ja lähes kaikkiin kokouksiin kutsuttiin mukaan ulkopuolinen
alustaja valitusta aiheesta. Liiton johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Ahlholm ja
varapuheenjohtajana Eija Komulainen. Liiton valtuuskunnanjäseninä kertomusvuonna
toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
Ari Varis, Laura Mulari ja Jukka Ojantakanen.
Kertomusvuoden aikana useassa yhdistyksissä toteutettiin sääntömuutokset vuoden
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loppuun mennessä. MTK-Muhos ja MTK-Utajärvi muodostavat jatkossa MTK-Oulujokivarsi nimisen yhdistyksen. MTK-Raahenseutu, MTK-Ruukki ja MTK- Siikajoki yhdistivät voimansa ja toimivat MTK-Rannikko nimisenä yhdistyksenä jatkossa. Yhdistymisperusteena oli viljelijäkentässä tapahtuva rakennemuutos.
Henkilöstö
Liitolla on työsuhteessa 5 työntekijää, joita
ovat toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, kenttäpäällikkö Markku Karjalainen, järjestöagrologi Sirpa Laitinen ja toimistoassistentti Liisa
Pennanen. Vuoden 2019 alussa Lupa muutokseen -hanke päättyi ja tämä vapautti Sirpa
Laitisen työpanoksen kokonaisuudessa tuottajaliiton tehtäviin. Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa tehty hankeyhteistyö sai jatkoa kesällä Hymyt-hankkeen myötä, jossa
tuottajaliitto on osatoteuttajan roolissa ja
pääasiallisen hanketyön tekee liitossa Sirpa
Laitinen. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Markku Karjalaisen hoitovapaa päättyi
syksyllä ja hän palasi liiton Kainuun toimipisteelle. Jaana Juvanin määräaikainen tehtävänsijaisuus päättyi kesäkuun loppuun. Kainuun maakunnan puolella toiminutta Maaseutuharava-hanketta jatkettiin rahoituksen
riittäessä kahdesti, niin että hanke päättyi
vuoden 2019 lopulla ja samalla hankevetäjä
Heidi Kumpulan työsuhde päättyi. Aikaisemmin MTK-Kainuun ja sittemmin MTK-PohjoisSuomen työstä toimivapaalla olleen Timo
Korhosen työsuhde päättyi kesäkuussa.
Kaiken kaikkiaan henkilöstössä tapahtuvat
muutokset haastavat liiton johtoa ennakoinnissa ja perehdytyksessä sekä tehtävänkuvien määrittelyssä. Tässä työssä apuna on
ennakkoon sovitut menettelytavat ja työohjeiden kirjaus yhdessä sovitulla tavalla. Entistä tärkeämmäksi ovat nousseet tiedonsiirto ja yhteiset käytännöt toimihenkilöiden
kesken.
Kokoukset
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Liiton kevätkokous pidettiin Oulunsalotalolla
29.4.2019. Paikalla olivat alustajina vientijohtaja Thimjos Ninios MTK:sta ja Euroopan
parlamentin jäsen Elsi Katainen. Ajankohtaiskatsauksessaan Ninios kävi läpi eri vienninedistämistoimia, mitä MTK:ssa on tehty
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Elsi Katainen kävi läpi Euroopan Parlamentin näkymiä
tulevaan maatalouspolitiikkaan. Vuoden
Helmi- yhdistyksenä liiton alueella palkittiin
MTK Tyrnävä. Pitkän ja ansiokkaan uran
MTK:n eri luottamustoimissa tehneelle Eero
Isomaalle luovutettiin hänelle 6.12.2018
myönnetty Suomen Leijonan ritarimerkki.
Eero Isomaa myös kutsuttiin liiton kunniajäseneksi. Kokoukseen osallistui 27 yhdistyksestä 76 virallista kokousedustajaa ja yhteisöistä 4 edustajaa. Yhteensä paikalla oli
kaikkiaan 83 henkeä.
Liiton syyskokous pidettiin Kärsämäellä
2.12.2019. Alustajana oli ympäristöjohtaja
Liisa Pietola, MTK. Pietola kertoi alustuksessaan maanomistajien olevan paljon vartijoina liittyen tämän ajan kuumiin keskustelunaiheisiin. Maaperä on nyt keskiössä järjestön politiikkavaikuttamisessa. EU-tasolla
uusi komissio tuo Green Deal -ohjelman,
jossa on monia haasteellisia tavoitteita ympäristöömme liittyen. Kokoukseen osallistui
28 yhdistyksestä 84 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä 4 edustajaa. Yhteensä paikalla
oli 100 henkeä.
Maatalouspolitiikka
Tuottajaliitto on antanut lausuntonsa yhteensä kymmeneen erilliseen pyyntöön. Vuoden 2019 aikana toteutettiin MTK-Haapajärven kevätkokoukselle tehdyn aloitteen mukaisesti vesitankkikysely kaikille jäsenille
sekä Kainuun Elyn tilauksesta Kainuun maatilakysely.
Alkuvuoden merkittävimmät onnistumiset
edunvalvonnassa olivat vaikuttaminen eduskuntavaaleissa ja siitä seuranneet positiivi-
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set asiakohdat hallitusohjelmaan sekä turvemaatutkimuksen rahoituksen varmistuminen
Ruukkiin. Vuoden aikana osallistuttiin ministeriön järjestämiin keskustelutilaisuuksiin
EU:n tulevasta ohjelmakaudesta.
Eduskuntavaalit
Eduskuntavaaleissa tuottajaliitto toimi aktiivisesti yhdessä MTK:n metsälinjan kanssa.
Vaalien aikana ehdokkaita kutsuttiin eri tilaisuuksiin keskustelemaan jäsenten kanssa.
Erilliset vaalipaneelit järjestettiin Kajaanissa
ja Oulussa. Oulun tilaisuudessa järjestelyiden osalta yhteistyötä tehtiin Oulun
ProAgrian ja Kalevan kanssa. Eri keskustelutilaisuuksien lisäksi varasimme jäsenjulkaisu
Uutisjyvistä palstan MTK:n jäseninä oleville
ehdokkaille.
Markkinat
Maatilojen rakennekehitys jatkui kertomusvuonna nopeana. Tuotannosta luopui merkittävä määrä maatiloja, mutta investoivien tilojen tuotantomäärien kasvu kattoi vähentymisen eli tilamäärän vähentyminen ei vaikuttanut tuotannon kokonaismäärään. Haasteena alalle on lypsykarjatilojen vähentyminen, joka näkyy syntyneiden vasikoiden määrässä ja sitä kautta niiden saatavuudessa lihantuotantoon. Tuettuja investointeja ja sukupolvenvaihdosten rahoituksia haettiin alueella viime vuosien tahtia. Tuottajahintoihin
ei tullut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, mutta aikaisempia vuosia helpompi kasvukausi toi kaivattua helpotusta tilojen arkeen.
Kuluttajatyö
Tuottajaliitto osallistui kesän ja loppukesän
aikana erilaisiin kuluttajille suunnattuihin
tapahtumiin. MTK:n oma messuosasto oli
paikalla mm. Likis-lähiruokatapahtumassa,
Perhemetsätapahtumassa ja MTY-Lambergin
lypsykarjatilan avoimissa ovissa. Nämä tilaisuuksissa kohdattiin merkittävä määrä kuluttajia. Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa
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edistettiin koululähettiläiden toimintaa peruskouluissa. Kertomusvuoden alussa peruskouluihin jaettiin tuottajaliiton sekä yhdistysten toimesta Ruokaa maasta -kirjoja,
jossa kerrotaan suomalaisesta ruoantuotannosta.
Julkaisut
MTK-Pohjois-Suomi teki Uutisjyvät-lehden
yhteistyössä Viestilehtien kanssa kahdesti
kertomusvuoden aikana. Ensimmäinen julkaistiin maaliskuun alussa ja toinen joulukuussa. Lehti jaettiin kaikille alueen maatiloille. Tämän lisäksi luottamushenkilöille ja
jäsenille lähetettiin tiedotteita sähköpostitse. Entistä enemmän viestinnässä käytettiin hyväksi sähköisiä kanavia ja tähän on perusteita myös saadun palautteen perusteella.

Talous
Tilikauden ylijäämä oli kertomusvuonna
10 593,02 euroa ja taseen loppusumma
1.994.076,19 euroa. Taseessa näkyvä vieras
pääoma muodostuu jäsenyhdistysten sijoituksista MTK:n liittotilille. Liitolla on vuokraasuntoja kolme Oulussa ja yksi Kajaanissa.
Tuottajaliiton talous on tasapainoinen. Talouden suunnittelussa kiinnitetään erityistä
huomiota talouden seurantaan ja tarkkaan
budjetointiin.

Osallistujat johtokunnan kokouksiin 2019

Osallistujat MTK-Pohjois-Suomen johtokunnan kokouksiin
16.1.2019 1.4.2019 10.6.2019 26.8.2019 4.11.2019
x
x
x
x
x
Jari Ahlholm
Eija Kodis
x
x
x
x
x
Eija Komulainen
x
x
x
x
Esa Kemppainen
x
x
Tuomas Laakkonen
x
x
x
x
Samuli Leinonen
x
x
x
x
x
Hanna Luukinen
x
x
x
x
x
Sami Nivala
x
x
x
x
x
Heikki Rintala
x
x
x
x
x
Tuomo Tamminen
x
x
x
x
x
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Tilinpäätös vuodelta 2019
MTK-Pohjois-Suomi ry

TULOSLASKELMA

1.1.2019

1.1.2018

31.12.2019

31.12.2018

137931,7

161950,09

-328800,93

-317332,22

-6132,49

-6197,46

-412503,8

-424874,3

-609505,52

-586453,89

Tuotot

554964,56

547754,95

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

554964,56

547754,95

Tuotto-/Kulujäämä

-54540,96

-38698,94

Tuotot

79992,34

70110,96

Kulut

-14858,36

-37431,74

Sijoitus- ja rah.toiminnan tuotto-/kulujäämä

65133,98

32679,22

Tuotto-/Kulujäämä

10593,02

-6019,72

Tilikauden tulos

10593,02

-6019,72

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

10593,02

-6019,72

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

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
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MTK-Pohjois-Suomi ry
TASE

31.12.2019

31.12.2018

41563,25

47500,85

584,67

779,56

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

1712427,54 1767346,22

Pysyvät vastaavat yhteensä

1754575,46 1815626,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

6724,7

10833,32

Myyntisaamiset

22740,88

24255,64

Muut saamiset

39703,65

47046,83

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

62444,53

71302,47

Saamiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset

Rahat ja pankkisaamiset

170331,5

70920,68

239500,73

153056,47

1994076,19

1968683,1

Muut rahastot

728210,38

728210,38

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

366815,34

372835,06

10593,02

-6019,72

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

1105618,74 1095025,72

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Muut velat

796472,22

792557,14

Pitkäaikaiset velat yhteensä

796472,22

792557,14

Ostovelat

52397,95

16151,91

Muut velat

39587,28

64948,33

Lyhytaikaiset velat yhteensä

91985,23

81100,24

888457,45

873657,38

1994076,19

1968683,1

Lyhytaikainen

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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JÄSENMAKSUN JAKAUTUMINEN 2019
Yhdistyksen osuus

Tuottajaliiton osuus

Keskusliiton osuus

Rästi

7%
23 %

29 %

41 %

TUOTTOJEN JAKAUTUMINEN 2019
jm.yhdistykset

jm. muut

varainhankinta

vars.toiminnan tuotot

18 %

9%

4%

69 %
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MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS OY ─ Maanläheinen lakitoimisto
Arviointikeskus on MTK:n, MTK-liittojen sekä SLC:n omistama jäsenistön oma lakitoimisto, joka
tuottaa laadukkaita asiantuntijapalveluita kiinteistö-, ympäristö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa,
perhe- ja perintöoikeusasioissa, maantie- ja lunastustoimituksissa sekä kiinteistöjen arvioinneissa
ympäri maan.
Arviointikeskuksella on perinteistä paikallista asianajo- tai lakitoimistoa laajempi ja erikoistunut palvelutarjonta. Omistuspohjan ja kokemuksemme vuoksi voimme tarjota jäsenistölle monia eri palveluita, jotka yhdistettynä muodostavat toisiaan vahvistavan palvelukokonaisuuden ja tuottavat heille
lisäarvoa. Teemme yhteistyötä paikallisten MTK-liittojen kanssa. Maanläheinen palvelumme kattaa
jäsenten auttamisen neuvonnasta oikeudenkäynteihin asti.
Vuoden 2019 aikana Arviointikeskus hoiti yhä keskitetymmin maa- ja metsätalousyrittäjien sekä
kiinteistönomistajien toimeksiantoja. Hoidimme myös projektinomaisia toimeksiantoja vesi- ja viemäriliikelaitosten sekä kaupunkien kanssa. Näissä projekteissa keskeisessä osassa olivat erityisesti
kiinteistönomistajien sekä maa- ja metsätaloustuottajien saamien korvausten laadukas määrittely.
Arviointikeskuksen lakimiehet ja kiinteistöarvioijat ovat vuoden aikana hoitaneet toimeksiantoja
myös MTK-Pohjois-Suomen alueella esim. maatilojen ja tilakokonaisuuksien arvioita, muita kiinteistöarvioita esim. pesänjakoa varten, teollisuusrakennusten arviointeja, avustamisia tulivoimarakentamiseen liittyvissä vuokrahintaneuvotteluissa, kiinteistöverotuksen oikaisuja, vuokrasopimusten ja
lunastusasioiden konsultointia, valitusasioita eri oikeusasteissa, kaupanvahvistuksia sekä osituksia.
MTK-liittojen alueilla, Arviointikeskuksen toimeksiannoista sijoittui neljänneksi eniten MTK-PohjoisSuomen alueelle, vuoden 2019 aikana.
MTK:n jäsenten käytettävissä on ollut koko vuoden maksuton sähköpostitse toimiva pikaneuvontapalvelu. Se on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja olemme saaneet sitä kautta jäsenten yhteydenottoja lähes päivittäin. Tästä jäsenedusta on kerrottu lisää MTK:n kotisivulla valtakunnallisissa
jäseneduissa.
Vuoden 2019 aikana panostimme tiedon jakamiseen sosiaalisen median kautta. Kokosimme Arviointikeskuksen kotisivulle www.arviointikeskus.fi referenssejä hoitamistamme toimeksiannoista.
Ajankohtaista tietoa ja tietoiskuja olemme lisänneet Facebook ja Instagram tileillemme.
Hallituksessa toimi 6 varsinaista jäsentä: Jaakko Halkilahti, pj, maanviljelijä, Salo (2010 -), Jari
Laukkonen, vpj., maanviljelijä, Kauhava (2010 -), Håkan Fagerström, metsänhoitaja,
Inkoo (2005 -), Urpo Heikkinen, maanviljelijä, Kempele (2010 -), Heikki Laurinen, talousjohtaja,
Helsinki (2014 -) ja Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja, Lappeenranta (2016 -).
Toimitusjohtajana toimi Helena Ålgars, VT, LKV, Helsinki (2017 -)
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