MTK Pohjois-Suomi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

MTK Pohjois-Suomi on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen
etujärjestö ja vaikuttaja, jonka toimialuetta ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Liiton
jäseninä on 32 maataloustuottajain yhdistystä. Kattojärjestönä toimii Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto ry. MTK-Pohjois-Suomen tavoitteena on edistää alueensa maa- ja metsätalouden sekä
maatilapohjaisen maaseutuyrittämisen edellytyksiä. MTK-Pohjois-Suomella on vahvat
sidosryhmäyhteydet alueellisesti / valtakunnallisesti koulutus- ja kehittämisorganisaatioihin,
rahoittajatahoihin, kuntiin ja elintarvikkeita jalostaviin yrityksiin sekä tuottajaorganisaation eri
tahoihin.
Yhdistysten toiminta näkyy entistä paremmin jäsenten arjessa. Toimintasuunnitelman tavoitteena
on konkretisoida vuoden koko toiminta jäsenten nähtäville ja tietoisuuteen. Ei yksityiskohtainen
vuosisuunnitelma, mutta riittävän konkreettinen osoittaakseen suunnitelmallisuuden ja
budjettilähtöisyyden sekä henkilöresurssin kohdentumisen realistisesti. Tavoitteena kokeilla uusia
toimintamalleja välillä liitto- keskusliitto ja liitto-tuottajayhdistykset. Järjestöuudistuksen vaatimat
toimet toteutetaan päätösten mukaisesti 2020 vuoden aikana.
Tuottajaliiton tehtävä on tuoda hyötyä yhdistysten jäsenille ja varmistaa jäsenten menestyminen
valtakunnallisessa, maakunnallisessa ja kunnallisessa edunvalvonnassa. Pääpaino on
maakunnallisessa edunvalvonnassa. Tavoitteena on ennustettava maatalouspolitiikka ja
maatalouden edellytysten turvaaminen koko liiton alueella sekä kilpailukyvyn parantaminen ja
maatalouden yrittäjyyden arvostuksen lisäys.
Yleistä
Jäsenkentän aktivoimiseksi luodaan alueellinen verkosto vähintään nykyisen valiokuntajaon
mukaisesti: nuoret, porot, elinkeino-yrittäjä, ympäristö, osaaminen-hyvinvointi, metsä, kotieläin,
kasvi ja jäsenpalvelu. Näihin ryhmiin haetaan edustajat yhdistyksittäin ja henkilöt kootaan yhteiseen
viestirinkiin keskusliiton asiantuntijan ja liiton toimihenkilön kanssa. Näin toimien verkostojen
käsittelyyn ja tietoisuuteen tulee aiempaa enemmän ja laajemmin tietoa. Tämän odotetaan johtavan
kentän aktiivisempaan toimintaan.
Vaikuttaminen
Vaikutamme ennakoivasti kotimaisiin ja kansainvälisiin politiikkasisältöihin, kuten ympäristö- ja
luonnonvarapolitiikkaan, ilmasto- ja energiapolitiikkaan, hyvinvointi- ja veropolitiikkaan sekä
liikenne- ja viestintäpolitiikkaan. Keskeisiä EU-vaikuttamisen kohteena ovat monivuotinen
rahoituskehys 2021-2027 ja korvauskelvottoman peltoalan tukikelpoiseksi saaminen, jonka
valmisteluun pyritään vaikuttamaan alueen erityispiirteet huomioiden.
Otamme aikaisempaa aktiivisemman otteen suomalaisten elintarvikkeiden puolustamisessa eri
sosiaalisen median kanavissa. Tiedotus perustuu faktoihin ja ajankohtaisiin nostoihin
asiakokonaisuuksien yhteydessä.

Kannustamme jäseniä toimimaan aktiivisesti tuottajien omistamien osuuskuntien suuntaan ja
vaikuttamaan osuuskuntien toimintaan viljelijöiden kannalta edullisesti.
Kuluttajatyö
Yhdistysten avulla kartoitetaan ne maatilat, jotka voivat ottaa alueella koululaisia vastaan. Näille
tiloille järjestetään aktivointipäivä ja rakennetaan yhteistyötä tuottajayhdistysten, koululähettiläiden
sekä maatalousalan koulujen kanssa.
Kuluttajille suunnattuja tapahtumia ei pyritä järjestämään itse vaan osallistutaan vuosittain
järjestettäviin kuluttajatapahtumiin, kuten: Pottumarkkinat, Tyrnävä; Luomumarkkinat, Ruukki; Likis,
Oulu. Koululähettilästoimintaa jatketaan ja huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni
koululainen pääsee tutustumaan maataloustuotantoon ja saa siitä ajantasaista tietoa.
Yrityskylään lähteminen osaltaan tukee tätä tavoitetta.
Valtakunnallisiin järjestön valmistelemiin tapahtumiin osallistutaan alueen muiden toimijoiden
kanssa mahdollisuuksien mukaisesti esim. Suomalaisen ruoan päivä 4.9.2020.
Yrityskylä
Oulun Yrityskylään avataan MTK:n ja Valion yhteinen koululaisosasto 6.luokkalaisille. Yrityskylässä
vierailee kaikki alueen 6-luokkalaiset ja osastolla on tarkoitus korostaa alueen maatalouden
erityispiirteitä ja tuoda tutuksi Suomalaisen maatalouden vahvuuksia puhtaiden ja
ympäristöystävällisten elintarvikkeiden tuottajana. Viestimme suomalaisen elintarviketuotannon
vahvuuksista ja jäljitettävyydestä. Edistämme yleisesti maaseudulla vastuullisesti tuotettujen
tuotteiden ja palveluiden tarjonnan kehittymistä markkinoiden kysyntää vastaavaksi.
Nuoret
Nuorten toimintaa tuetaan liiton toimesta ja valmistellaan yhteisiä tilaisuuksia.
Metsänhoitoyhdistysten ja lähiliittojen kanssa järjestetään yhteisiä nuorten matalan kynnyksen
tilaisuuksia toiveita kuunnellen.
Otamme aiempaa aktiivisemman roolin järjestökoulutuksen tarjoajana ja ryhmän kokoajana
yhteistyössä keskusliiton järjestökoulutuksen kanssa. Tuottajaliiton järjestötapahtumiin on helppo
osallistua ja ne kannustavat jäseniä järjestöaktiivisuuteen.

Markkinat
Edistämme biotalouden investointeja Suomeen ja biotalouden ratkaisujen yleistymistä vastauksena
ilmasto- ja energiapolitiikan haasteisiin sekä kuluttajien odotuksiin.
Varmistamme uusien sähköisten markkinapaikkojen (puukaupan Kuutio, viljakaupan Viljatori ja
Ruokaa Suomesta) jatkokehitystä. Edistämme viestinnän keinoin markkinapaikkojen tunnettuutta
jäsenten ja markkinatoimijoiden keskuudessa.

Uudistuva järjestö
Kehitämme toimintamalleja siten, että organisaation sisäinen yhteistyö (maa ja metsä) voimistuu
ja paikallisen toiminnan edellytykset paranevat jäsenmaksujärjestelmän uusimisen myötä. Toimintaa
kehitetään ja viedään eteenpäin mm. koulutusyhteistyön kautta ja yhteisten
jäsenhankintakampanjoiden avulla.
Yhdistysten neuvottelupäivät järjestetään uudella tavalla esimerkiksi yhteistoiminta-alueiden
mukaisesti, jolloin tilaisuuksia tulisi enemmän ja järjestön asiat tulevat tutummaksi nykyistä
laajemmin.
Alueellinen vaikuttaminen
Vaikutamme toimivan ja asiakaslähtöisen maaseutuhallinnon, lomitustoimen ja
ympäristöterveydenhuollon toteutumiseen. Seuraamme aktiivisesti ja toimimme sen eteen, että
julkisissa hankinnoissa suositaan kotimaisia raaka-aineita ja niissä huomioidaan vastaavat
alkutuotannon vaatimukset kuin Suomessa.
Johtokunta
Liiton johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana viisi kertaa. Johtokunnan työskentelyä tukee
työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Valiokunnat
Valiokunnat kokoontuvat pääasiassa sähköisesti. Valiokuntien apuna ja tukena toimii koottavat
alueelliset verkostot yhdistysten avulla.

Tuotantosuunnat
Etsitään keinoja kannattavuuden parantamiseksi alueen kaikissa tuotantosuunnissa. Kannustamme
jäseniämme osallistumaan maatalouden kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin hankkeisiin ja
tapahtumiin.
Edistetään tilojen välistä yhteistyötä ja varmistetaan tasapuoliset kauppatavat viljakaupassa.
Viestimme suunnitellusti ympäristöasioiden keskeisestä osasta osana viljelytyön kestävää kehitystä.
Lomitusasiat ovat ajankohtaisia lakimuutoksen valmistelun vuoksi ja vaativat edunvalvontatyötä.
Viestimme suunnitellusti ympäristöasioiden keskeisestä osasta osana maidon- ja lihantuotannon
kestävää kehitystä.
Luonnonmukainen tuotanto on vahvassa kasvussa tuottajaliiton alueella. Lisätään kuluttajien
tietoutta luomutuotannosta. Vaikutetaan luonnonmukaisen tuotannon byrokratiaan, niin että se
vähentää tuottajan kustannuksia ja joustavoittaa toimintaa.
Edunvalvonnassa korostetaan poronhoitolain noudattamista ja varmistetaan vahinkojen
korvaaminen maanomistajille. Varmistetaan lakimuutosta valmistelevan työryhmän toteutuminen.
Metsätalouden edunvalvonnassa korostuu metsien taloudellisen ja kestävän käytön edellytysten
turvaaminen. Eloperäisten maiden metsien käyttöön ei hyväksytä heikennyksiä.

Kaavoitusasioita ja erilaisia lunastusasioita seurataan aktiivisesti ja jäseniä kannustetaan käyttämään
Arviontikeskuksen palveluita.
Tilusjärjestelyitä edistetään ja niiden rahoitus turvataan.
Uusiutuvan energian kestävyyskriteereiden esitys vaikuttaa kaikkeen turvemaan käyttöön ja tämän
hoidossa ollaan aktiivisia. Vaadimme toimintaedellytysten turvaamista eloperäisillä mailla ja
riittävän resurssin kohdistamista eloperäisten maiden päästöjen tutkimiseen ja viljelyn sekä
metsätalouden kehittämiseen. Haluamme olla aktiivisesti mukana tutkimustyössä ja etsimässä
keinoja ympäristön kannalta parhaaseen ratkaisuun. Emme hyväksy viljelytoiminnan rajoittamista
miltään osin osana EU:n päästöpolitiikkaa.
Viestintä ja julkaisut
Viestiminen jäsenistön suuntaan toteutetaan aiempaa monipuolisemmin ja
säännönmukaisemmin.
Uutisjyvät lehteä toimitetaan kaksi toimintavuoden aikana.
Järjestölliset toimenpiteet
Järjestöllisiin toimienpiteisiin osallistutaan mahdollisimman laajasti. Tuottajaliiton tehtävänä on
aktivoida osallistujia ja järjestää käytännön osallistuminen yhdessä yhdistysten kanssa.
Hankkeet
MaaseutuHarava-kehittämishankkeen toiminta-aikaa on 12/2019 saakka. Etsitään mahdollisuuksia
jatkaa Maaseutuharava-hanketta Kainuussa.
Liitto toimii HYMYT-hankkeen hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen toiminta-aikaa on 12/2021
saakka. HYMYT-hankkeen tavoitteena on tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli
maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Sidosryhmätyö
Teemme tiivistä yhteistyötä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen vaikuttavien tahojen kanssa.
Toteutamme ja olemme kumppaneina jäsenten hyvinvointia edistävissä toimissa ja haemme uusia
paikallisia jäsenetuja sekä edistämme nykyisten jäsenetujen tunnettavuutta markkinointityöllä.
MTK:n yhteiset avaintavoitteet huomioidaan toiminnassa liiton ja yhdistysten tasolla.

