MTK Pohjois-Suomi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

MTK Pohjois-Suomi on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen
etujärjestö ja vaikuttaja, jonka toimialuetta ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Liiton
jäseninä on 29 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 tuottajaosuuskuntiin.
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

Kaikissa toimissa pyritään edistämään mahdollisimman hyvin alueen
maataloustuottajayhdistysten jäsenten henkistä ja taloudellista hyvinvointia.
Toimihenkilöresursointi toteutetaan vastuualueiden mukaisesti aikaisempaa
suunnitelmallisemmin. Asioihin ja esille nouseviin edunvalvontatilanteisiin reagoidaan
ennalta sovitun toimintamallin mukaisesti. Resurssin suunnittelussa painotetaan
enemmän tekemistä niihin alueellisiin toimiin, jotka tuovat vuorovaikusta jäsenten
kanssa ja lisäävät jäsenten tietoisuutta tuottajaliiton toteuttamasta
edunvalvontatöistä.
Kunnallisvaalit järjestetään keväällä 2021. Kannustetaan jäseniä äänestämään,
lähtemään ehdokkaaksi, vastuuttaa ehdokkaita maataloudelle tärkeiden asioiden
hoitoon ja muutenkin vaikuttamaan vaaleissa. Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa
vaalipaneeli maaseudulle tärkeiden teemojen ympärille.
Vuoden 2020 alussa luotuja verkostomalleja vahvistetaan. Liiton johtokunnan jäsenet
vastuutetaan verkostojen puheenjohtajiksi ja toimihenkilöt aktivoivat verkostoja
omien vastuualueidensa mukaisesti.
Kannustamme jäseniä toimimaan aktiivisesti tuottajien omistamien osuuskuntien
suuntaan ja vaikuttamaan osuuskuntien toimintaan viljelijöiden kannalta edullisesti.
Osallistumme aktiivisesti tulevan ohjelmakauden valmisteluun.

Järjestötoiminta
Oiva-jäsenrekisterin vaatimia toimia tehdään vahvennetusti vuoden 2021 aikana.
Tietojen ajantasaisuutta edistetään yhdessä yhdistysten kanssa.
Yhteistyötä syvennetään tuottajaliittojen, maakuntien ja metsänhoitoyhdistysten
välillä.
Luottamushenkilönä järjestössä mukana oleminen on mahdollista uusien koronaaikana opittujen yhteyskanavien kautta. Liitossa kehitetään vahvempaa

vuorovaikutusta alueen eri osiin valiokuntien muutoksella verkostoiksi, joihin pääsee
mukaan ilman erillistä määrärajoitetta.
Jäsenmaksujen kehitystä seurataan aktiivisesti ja tämän vaatimiin toimiin lähdetään
herkästi.
Kuluttajatyö
Osallistutaan vuosittain järjestettäviin maakunnallisesti laajempiin
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. Yrityskylän MTK:n osastoa kehitetään saadun palautteen mukaisesti.
Valtakunnallisiin järjestön valmistelemiin tapahtumiin osallistutaan alueen muiden
toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaisesti esim. Suomalaisen ruoan päivä
4.9.2021.
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.
Verkostot ja valiokunnat
Tuottajaliitto muuttaa alueelliset valiokunnat verkostomalliseen toimintaan.
Perinteisellä valiokuntamallilla toimivaan jäävät metsävaliokunta, porovaliokunta ja
nuortenvaliokunta. Valiokunnissa on johtokunnan valitsemat yhdistysten esittämät
jäsenet edustajina ja ne toimivat johtokunnan alaisuudessa. Muiden valiokuntien
sijaan rakennetaan alueelliset verkostot seuraavilla kategorioilla: kasvinviljely,
kotieläin, osaaminen ja hyvinvointi, ympäristö ja maankäyttö, elinkeino ja yrittäjät,
jäsenpalvelut sekä luomu. Näihin verkostoihin jäsenet voivat liittyä tahtoessaan
mukaan. Johtokunnasta valitaan verkoston puheenjohtaja yhteyden varmistamiseksi.
Järjestölliset toimenpiteet
Järjestöllisiin operaatioihin osallistutaan mahdollisimman laajasti. Tuottajaliiton
tehtävänä on aktivoida osallistujia ja järjestää käytännön osallistuminen yhdessä
yhdistysten kanssa.
Hankkeet
Liitto toimii HYMYT-hankkeen osatoteuttajana OAMKin toimiessa päätoteuttajana.
Hankkeen toiminta-aikaa on 12/2021 saakka. HYMYT-hankkeen tavoitteena on
tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli maatilojen ja maaseutuyritysten
osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Liitto toimii Tietolinkki-hankkeen osatoteuttajana Kpedun toimiessa päätoteuttajana.
Hankkeen toiminta-aikaa on 12/2022 saakka. Tietolinkki hankkeen päätavoitteena on
lisätä maatalous-, turkis- ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä
ajankohtaista yrittäjiä hyödyttävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien

toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua ja tuoda esille
maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia sekä alkutuotannon elinkeinojen
merkitystä, vastuullisuutta ja kestäviä tuotantotapoja. Pitkän tähtäimen tavoitteena on
lisätä yritysten taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä ja kilpailukykyä sekä
yritystoiminnan jatkuvuutta.

Maaseutuharava 2 -hanke on vireillä ja se tullaan toteuttamaan tulevan päätöksen
mukaisesti Kainuun Elyn alueella.
Viestintä
Toteutetaan Uutisjyvät-lehti kahdesti vuoden aikana. Painotus keväällä
järjestöuudistuksen ja jäsenmaksujen muuttumisen viestinnässä. Jäsenyyksien
puolustamista tehdään yhdessä yhdistyksen kanssa. Lisäksi ohjataan oikeakanavaisesti
toimet alueelle valtakunnallisesta jäsenhankintakampanjasta, kunnallisvaaleista ja
Oiva-jäsenrekisterin esittelystä sekä järjestön sähköisistä jäsentapaamisista.
Markkinat
Edistämme biotalouden investointeja Suomeen ja biotalouden ratkaisujen
yleistymistä vastauksena ilmasto- ja energiapolitiikan haasteisiin sekä kuluttajien
odotuksiin.
Varmistamme sähköisten markkinapaikkojen (puukaupan Kuutio, viljakaupan Viljatori,
Ruokaa Suomesta, Töitäsuomesta) jatkokehitystä. Edistämme viestinnän keinoin
markkinapaikkojen tunnettuutta jäsenten ja markkinatoimijoiden keskuudessa.
Tuotantosuunnat
Etsitään keinoja kannattavuuden parantamiseksi alueen kaikissa tuotantosuunnissa.
Kannustamme jäseniämme osallistumaan maatalouden kannattavuutta ja
tuottavuutta parantaviin hankkeisiin, tutkimukseen 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 kasvin-, maidonja 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 lakimuutos
arviointilautakunnan toiminnasta ja viestitään jäsenille sen käyttöönotosta.
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.

MTK-järjestön toimintasuunnitelma 2021 huomioidaan toiminnassa liiton ja yhdistysten tasolla.

