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UUTISJYVÄT

Pohjois-Suomi

MTK-Pohjois-Suomen asioita hoitaa
kymmenjäseninen johtokunta

TOIMINNANJOHTAJALTA

Kuinka meille lopulta käy?
Keskustelu maatalouden
osuudesta ympäristöpäästöistä on tuonut pilviä viljelijöiden mieliin ja pahimmillaan johtanut myös ennenaikaiseen luopumiseen maataloustuotannosta niillä tiloilla, joilla puitteita tuotannon
jatkamiseen on olemassa.
Asiassa pitää julistaa aikalisä.
Erilaisten toimien vaikutusta ja menetelmiä tulee tutkia
huomattavasti enemmän,
jotta tulevaisuuden päätökset tehdään oikeasuuntaisesti eikä omaa ruoantuotantoa
menetetä ”ilmastopesun” nimissä epäreilusti toimien.
Tähän mennessä tehdyt selvitykset osoittavat uhkien sijaan runsaasti mahdollisuuksia alueemme maataloudelle. Ensinnäkin kotieläintuotannon tuottavuuden kasvu on ollut merkittävä viime
vuosina ja tämän vuoksi tuotantomäärät eivät ole laskeneet tilamäärän tahtiin, mutta päästöt ovat laskeneet. Tilatason laskelmat kertovat
puolestaan sen, että mitä
pienemmällä loppupäästöllä päästään tuotettua kiloa
tai litraa kohden, sen kannattavampaa tilan tuotanto on.
Eli yhteenvetona tilatason
ympäristölaskelmat kannat-

taa ottaa mukaan talouslaskelmien rinnalle ja niitä kannattaa viedä yhtäaikaisesti
eteenpäin. Näin toimien tilojen kannattavuus paranee
ja maatalous saa tuloksia aikaan päästäessään vähemmän päästöjä ympäristöön.
MTK on tekemässä omaa ilmastotiekarttaa kevään aikana. Tältä ohjelmalta odotetaan myös konkretiaa
kaikkien osalta. Maa- ja
metsätalouden sidontaa on
mahdollista lisätä samalla
tuottavuudesta ja kannattavuudesta huolehtien. Lähdetään koronasta huolimatta positiivisesti ja yhteistyötä
tehden kohti kevätauringon
sulattamia peltoja ja toukotöitä!

Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2020 | 1.4.2020

Johtokunnan jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Jari Ahlholm,
puheenjohtaja
050 533 9796
jari.ahlholm@mtk.fi
Vastuualue: Liiton johtaminen,
tuotantotalous, markkinaedunvalvonta, tukipolitiikka.
Yhdistykset:
Kärsämäki, Haapavesi

Eija Komulainen,
varapuheenjohtaja
040 533 2605
eija.komulainen@kuhmo.net
Vastuualue: Kansainvälisyys,
kuluttajatyö, metsä
Yhdistykset:
Sotkamo, Kuhmo

Esa Kemppainen
050 546 8260.
esa.kemppainen@hyrynsalmi.fi
Vastuualue: Huoltovarmuus,
petopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, porot
Yhdistykset:
Kajaani, Paltamo, Ylä-Kainuu

Eija Kodis
0400 581 950
eija.kodis@kotinet.com
Vastuualue: Maidontuotanto,
marjanviljely- ja puutarhatalous,
osaaminen ja hyvinvointi
Yhdistykset: Nivala, Merijärvi,
Oulainen-Vihannti

Samuli Leinonen
040 526 6350
samuli.m.leinonen@gmail.com
Vastuualue: Naudanlihantuotanto, emolehmät, luomu,
veroasiat
Yhdistykset: Oulujokivarsi,
Vaala, Keskipiste, Rantsila

Tuomo Tamminen
050 529 0059
tuomo.tamminen@kotinet.com
Vastuualue: Huoltovarmuus,
metsä, hevoset
Yhdistykset:
Rannikko, Pyhäjoki, Hailuoto

Hanna Luukinen
045 679 1104
hannaluukinen@hotmail.com
Vastuualue: Maidontuotanto,
maaseutunuoret, peruna, lammastalous
Yhdistykset: Alatemmes, Liminka,
Tyrnävä, Temmes, Lumijoki, Oulunseutu, Haukipudas, Iinseutu

Tuomas Laakkonen
0400 195 989
laakkonen.tuomas@outlook.com
Vastuualue: bioenergia, riista,
poro, jäsenasiat
Yhdistykset: Kuusamo,
Taivalkoski, Pudasjärvi

EDUSTAJAT MTK:N
VALTUUSKUNNASSA

MTK-Pohjois-Suomen
Jäsenlehti 1/2020
Julkaisija:
MTK-Pohjois-Suomi
pohjois-suomi.mtk.fi
Päätoimittaja:
Tyhtilä Matti

Sami Nivala, Nuorten edustaja
0400 531 834
saminivala@outlook.com
Vastuualue: maaseutunuoret,
metsä, vilja, ympäristö- ja
maapolitiikka
Yhdistykset:
Nuorten kerhot, Rannikko

Ylintä päätösvaltaa järjestössä käyttää MTK:n valtuuskunta.
MTK-Pohjois-Suomella on valtuuskunnassa oman jäsenmäärän
perusteella viisi jäsentä. Liiton johtokunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat valtuuskunnan jäseniä automaattisesti.
Alla on lueteltuna heidän lisäkseen kolme muuta jäsentä
valtuuskuntaan vuosiksi 2018-2019.

Heikki Rintala
040 766 8563
heikki.rintala@hotmail.com
Vastuualue: jäsenasiat, sikasiipikarja, kuluttajatyö
Yhdistykset:
Haapajärvi, Pyhäjärvi

Jari Ahlholm
(liiton puheenjohtaja)
050 533 9796,
jari.ahlholm@mtk.fi

Eija Komulainen
(liiton varapuheenjohtaja)
040 533 2605,
eija.komulainen@kuhmo.net

Valtuuskunnan jäsenet ja erovuoroisuudet:

Pohjois-Suomi

Laura Mulari
050 342 3803
laura.mulari@gmail.com
Erovuorossa 2020

Sauli Joensuu
040 560 7948
olkijoensuu@gmail.com
Erovuorossa 2021

Jukka Ojantakanen
040 738 4375
ojantakanen@hotmail.com
Erovuorossa 2020

MTK-Pohjois-Suomi
Oulun toimisto. Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Oulu (laskut tähän osoitteeseen)
Kajaanin toimisto. Kauppakatu 25 A, 87100 Kajaani
Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)mtk.fi

Oulun toimisto:
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä
040 564 9804

Oulun toimisto:
Järjestöagrologi
Hankepäällikkö
HYMY-Hanke
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Oulun toimisto:
Toimistoassistentti
Liisa Pennanen
050 349 2623

Oulun toimisto:
MTK-Metsälinja
Markku Ekdahl
040 357 6377

Oulun toimisto:
MELA -asiamies
Marko Ahola
029 435 2624
marko.ahola@mela.fi

Oulun toimisto:
Maanomistajien
Arviointikeskus Oy
Auktorisoitu
kiinteistöarvioija
Vesa Hakola
0400 507 222
vesa.hakola@
arviointikeskus.fi

Kajaanin toimisto:
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen
040 539 1623

Kajaanin toimisto:
MTK-Metsälinja
Seppo Miettunen
040 822 5321
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Hiililaskenta
avaa
tilan
”vuotokohtia”
Jarmo ja Eero Nikola isännöivät Maijalan tilaa Siikajoella. Lehmämäärä on tilalla
Advertoriaali

noussut 80:sta jo 120 kappaleeseen ja peltoa on 170 hehtaaria.
Limingan Osuusmeijerille maitonsa
lähettävät Nikolan veljekset perheineen tuottivat maitoa viime vuonna
lähes 900 000 litraa. Nikolan tilalla
tehtiin vuoden alussa laskelma tilan
tuotannosta syntyvästä hiilijalanjäljestä kaikkein tarkimmalla mittaustavalla, jossa kaikki vaikutukset lasketaan tilatason lähtötiedoilla. Lähtötietoja kerättiin reilut pari sataa.
-Hiilijalanjälkemme oli 0,97. Mielestäni oli yllätys, että pääsimme alle Arla Suomen tilojen keskiarvon. Odotin
meidän olevan noin Pohjoismaisen
keskiarvon tasolla, ilahtui Jarmo Nikola.
Maijalan tilan tulokset ovat alle pari vuotta sitten määritellyn keskimääräisen Pohjoismaiden tason, joka on
1,15 hiilidioksidikiloa jokaista tuotettua maitokiloa kohden. Kun lähes 20
prosenttia Arla Suomi -yhteistyöryhmän tiloista on laskettu, on keskiarvo noin 1,04.

Suuri vertailuaineisto

Arla Suomi -yhteistyöryhmässä lasketaan hiilijalanjälki kaikille tiloille
tänä vuonna tilakohtaisilla tiedoilla
eli tarkimmalla mahdollisella tasolla.
Tilat saavat vertailuaineistoa toisista tiloista ja tilakohtaiset selvitykset,
missä osa-alueissa ja mistä syistä
tilan tulokset ovat keskiarvoa matalammat tai korkeammat.
-Lehmien tuotos on meillä hyvä,

noin 11 000 kiloa. Se ja säilörehun hyvä satotaso laskevat hiilijalanjälkeä.
Polttoaineenkulutus oli keskiarvoa
pienempi ja siinä auttaa urakoitsijan
käyttö säilörehun teossa ja lietteen
ajossa. Urakoitsijan työ on tehokkaampaa, jolloin polttoainetta säästyy, kertoo Jarmo.
Nikolat ovat löytäneet hiililaskennassa myös vuotokohtia, joita tilalla
voidaan parantaa.
-Sähkön kulutus on yli keskiarvon.
Lisäksi keskituotos tulee vielä nousemaan menossa olleen lehmämäärän lisäyksen takia, sillä nyt on puolet ensikoita, jotka eivät yllä vanhempien lehmien tuotokseen, avaa Jarmo
Nikola korkean tuotostason ja tehokkuuden merkitystä hiililaskennankin
tuloksiin.

voidaan pienentää parantavat poikkeuksetta tilan tulosta, sanoo Rehula.
Arla Suomen hankintajohtaja Sami Kilpeläinen kertoo, että Suomen ohella seitsemässä muussa Arla-maassa lasketaan myös kaikilta tiloilta hiilijalanjälki.
-Tässä muodostuu yksi maailman
suurimmista tilakohtaisista ilmastodatoista. Sen avulla voimme kertoa faktaa fiktion sijaan ja myös avata kuinka pieni ravintoaineyksikköä
kohden todellisuudessa on maitotuotteiden hiilijalanjälki, kiittelee Kilpeläinen tiloilla tehtäviä laskelmia.
Jarmo Nikola on tyytyväinen, että
hiililaskennan tuloksena tila saa hyvää tietoa omien toimiensa ympäristövaikutuksista. ”Silloin kun säästyy ympäristö, säästyy yleensä myös
rahaa.”
-Maitosektori saa todennettua tieOsa uudistuvaa
johtamisohjelmaa
toa, jolla voi perustella asiakkaille
Limingan Osuusmeijerin toimitus- ympäristöystävällistä ruokaa, päätjohtaja Maarit Rehula on tyytyväi- tää Jarmo Nikola.
nen, että maitotilat saavat perinteisten laatuohjelmien rinnalle keinoja
tunnistaa ja vaikuttaa myös kuluttajia puhuttavaan hiilijalanjälkeen.
-Kuluttajat vaativat nykyisin faktoja. Tällä pystytään kertomaan, mikä
on todellisuus esim. maidon ja lihan
hiilijalanjäljestä. Lisäksi hiilijalanjälJarmo, Mauri ja Eero Nikola
jen laskennalla voidaan löytää "vuotäyttämässä kuivikekutterisiiloa.
tokohtia", missä tilalla olisi parannetKuva: Maarit Rehula.
tavaa. Toimet millä hiilijalanjälkeä

Hiilidioksidikiloa jokaista tuotettua maitokiloa kohden
0,8

1,4

Maijalan
tilan tulos
0,97

Arla
Suomen
keskiarvo
1,04*

Arlan
kansainvälinen keskiarvo 1,15

Yleinen kansainvälinen
keskiarvo 2,5
* Keskiarvo elää vuoden aikana tehtyjen
laskelmien mukana ja voi siksi vaihdella
eri tulosraporteissa
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Viljelijät
harrastavat
Maaseutuhenkisten moottoripyöräharrastajien yhteiskerho
MP Farmarit ry viettää tänä
vuonna juhlavuottaan. Vuosijuhlaa vietetään mm. kesällä
kakkukahveilla ja pikkujoulujen yhteydessä vuoden lopulla.
Kerho on toiminut 10 vuotta
järjestäen erilaisia moottoripyörällä toteutettavia yhteismatkoja. Kerho syntyi toteuttamaan moottoripyörämatkoja pohjois-pohjanmaalaisten
ja kainuulaisten maatalousyrittäjien piirissä, kun huomattiin
useamman viljelijän harrastavan intohimoisesti kaksipyöräisiä kulkupelejä. Mukana on niin
aktiivituottajia kuin tuotannosta luopuneita maanviljelijöitä sekä muita maaseutuhenkisiä ihmisiä. Kerhon toiminnassa maatalouden asiat helposti unohtuvat ja keskustelutkin
liittyvät pitkälti muuhun kuin
maatalouteen.

ka yleisesti kesän kiireet rajoittavat ajelureissut muutaman
yön pituisiksi. Matkat on järjestetty ja järjestetään omakustannushintaan ja majoittumispaikkoina suositaan mieluummin pieniä toimijoita kuin valtakunnallisia hotelliketjuja. Lisäksi kesäaikaan toteutetaan
noin viisi kertaa yhteinen sunnuntaikahvittelu jossain päin
maakuntaa. Nyt ohjelmaan on
tullut myös kevättalven moottorikelkkailureissu Lappiin.
Kerhon puheenjohtaja Mikko Sangi Limingasta ja sihteeri Maarit Paakkari Siikajoelta toivottavat vanhat ja uudet
kerhon jäsenet tervetulleeksi mukaan yhteisiin ajotapahtumiin. Tulevalle kesälle on
suunniteltu parin yön reissua
kesäkuulle ja pidempää reissua heinäkuulle. Toiveita otetaan mieluusti vastaan uusien
matkakohteiden osalta. Moottoripyörän merkillä tai tehoilla
Joka vuosi on tehty matka ei ole merkitystä, tärkeintä on
mm. Saariselälle Jänkhällä Jy- iloinen yhdessäolo samanhentisee –tapahtumaan ja pikku- kisten ihmisten kanssa!
joulut on luonnollisesti kerännyt jäseniä mukavasti paikalle. Kesällä 2019 kerho matkasi Norjan Lofooteille ja matka
Mikko Sangi 0500 583 018
kesti viikon, joka oli totutusta Maarit Paakkari 040 7423 521
huomattavasti pidempi, kospaakkarimaarit@gmail.com

Ryhmäkuva Lofoottien matkalta sekä rakennuksia matkan varrella Lofooteilla.

Hyödynnä

tilatoimitus!
Kevättäyttö-

kampanja
Nyt kannattaa täyttää uudet ja vanhat
säiliöt, saat maksuaikaa kesäkuulle.

Lantmännen Agro kaupoilta on mahdollista tilata tarvikkeet
sekä keväthuoltoihin varaosat ja voiteluaineet myös
suoraan tilalle. Olethan yhteydessä suoraan lähimpään
kauppiaaseesi ja sovi sinulle sopiva toimitus.
Lisää tuotteita ja tietoja löydät

Mobil ja Neste
voiteluainetarjous josta ei
voi kieltäytyä

Mobil Delvac MX 15W -40

Yara AIR1 AdBlue
2 x 200 l rahtivapaasti
tilalle toimitettuna

299,-

Mobil Univis 32
Mobil Univis 46
Neste Farm Universal
Neste Hydraulic 32
Neste Hydraulic 46

589,549,749,439,439,-

svh.
svh. 609,svh. 829,svh. 489,svh. 489,-

509,589,419,429,-

svh.
svh. 649,svh. 459,svh. 479,-

Tuotteita rajoitetut erät. Hinnat (koneissa sis. alv 0 % ja tarvikkeissa sis. alv 24 %) voimassa 30.4.2020 asti tai niin kauan kuin varattu erä riittää. Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

Ojan Rauta Oy

Kalajoki Merenojantie 4 • puh. 044 7997 380
Ylivieska Ruutihaantie 5 • puh. 044 7997 370
Oulainen Nurmelankatu 4 • puh. 044 7997 282

V-P Tolonen Oy

Oulu Tikkasentie 4 • puh. 010 835 0280

T&T Reinikainen Oy

Nivala Hanketie 4 • puh. 08 445 8500
Haapajärvi Vitikantie 4 • puh. 08 764 808
Reisjärvi Levonperäntie 65 • puh. 08 776 782

Dieseltankkausasema
Cemo Cube Premium
• Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
• Kaksoisvaippa, letkukela 8 m:n letkulla, virtausmittari,
automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuoja ja
Camlock -korkki
• 240 x 230 x 180 cm
• Saatavana myös kuivuriliitännällä

5000 l

2500 l

4.795-,

3. 590-,

svh. 5.995,-

svh. 3.995,-

+ toimituskulut

+ toimituskulut
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Vasikoiden juottokauden
pituus vaikuttaa välikasvatuksen tulokseen
Oikeaoppisella vasikoiden ruokinnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti vasikoiden päiväkasvuun ja kehitykseen. Ruokinnan tehtävänä on tukea vasikan tervettä ja toivottua kasvua. Välikasvatus on yksi vaihe
maitorotuisten nautojen kolmivaihekasvatuksessa. Kolmivaihekasvatuksen tavoitteena
on tehostaa naudanlihan tuotantoketjun toimintaa. Jokainen kasvatusvaihe pitää sisällään optimaalisen ruokinnan ja
olosuhteet vasikoiden kasvutavoitteiden ja iän mukaisesti.

välikasvatusviikon aikana päiväannosta nostetiin asteittain
5 litran aloitusannoksesta 7,5
litraan, jonka jälkeen annos pysyi samana vieroitukseen saakka. Jokaisen ryhmän vieroitusaika oli kaksi viikkoa ja vieroitustapa oli asteittainen juomamäärän vähentäminen. Juottokauden aikana vasikoille oli
vapaasti tarjolla vasikkarehua,
AIV-säilörehua ja vettä uimurikupeista.

ta välikasvatusvasikoiden päiväkasvuun sekä juottokauden
pituuden vaikutusta kasvatuksen taloudelliseen tulokseen. Tutkimuksessa käytettiin
pohjois-pohjanmaalaisen välikasvattamon maitorotuisten
sonnien vuosien 2015 – 2017
kasvatustuloksia. Vasikoiden
välikasvatuspäivien määrä
vaihtelee huomattavasti, joten tutkimukseen otettiin mukaan vasikat, joiden kasvatuspäivät olivat 146 vrk, 147 vrk
ja 148 vrk. Tiedot vasikoiden
kehityksestä ja juottokauden
pituudesta saatiin kasvatusraporteista. Vasikoista muodostettiin ryhmät juottokauden pituuden mukaan: 6, 7 tai
8 viikkoa, ryhmissä oli 21 – 24
vasikkaa.
Vasikat olivat rajoitetulla automaattijuotolla ja juomajauheena käytettiin esihapatettua
juomajauhetta. Ensimmäisen

alussa 2 kiloa vuorokaudessa
ja annosta nostettiin tasaisesti kauden aikana aina 4 kiloon
saakka. Neljän kilon maksimiannos saavutettiin teinikauden seitsemännellä viikolla.
Lyhyemmällä juottokaudella vasikat saavat lyhyemmän
ajan juomarehua ja alkurehua,
mutta vastaavasti pidempään
maksimiannosta kasvurehua
teinikaudella.
Vasikkaryhmien saamat
keskimääräiset vuorokautiset
energiamäärät laskettiin. Kasvun laskemisessa käytettiin
vasikoiden lähtö- ja tulopainon erotusta. Taloudellista vaikutusta laskettaessa huomioitiin painonkehityksen lisäksi
päiväkasvu, joka vaikuttaa välittäjän hinnoitteluun.
Kaikissa juottoryhmissä
päästiin päiväkasvutavoitteeseen, 1000 g vuorokaudessa.
Seitsemän ja kahdeksan viikon

PUHEENJOHTAJALTA

KORONA
Lausahdus, joka on kuulunut viime päivinä useiden suusta - nyt on maailman kirjat sekaisin- sopii tähän aikaan paremmin kuin hyvin. Maailmanlaajuinen koronapandemia
on yllättänyt valtiot rajuudellaan vaikkakin kansainvälinen
lääkärikunta on osannut odottaa maailmanlaajuista epidemiaa syntyväksi. Meille karjatilallisille tautien syntymiseen ja
leviämiseen liittyvät tekijät ovat tuttuja, kuten lämpimät ja
kosteat olosuhteet sekä liian korkea eläintiheys, joka aiheuttaa tautipainetta karjoissa. Hyvin pitkälti samoja elementtejä
tässäkin ihmisiin kohdistuneessa pandemiassa ja sen torjumisessa on nähtävillä.
Maailmanlaajuinen katastrofi on näyttänyt myös raadollisuutensa, josta huoltovarmuudesta päättävien poliitikkojen on otettava opiksi ja vakavaksi varoitukseksi. Useimmat
Euroopan Unioniin kuuluvat maat ovat laittaneet rajat kiinni
omien kansalaistensa turvallisuuden takaamiseksi. On menty niinkin pitkälle, että esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat kieltäneet hengityssuojaimien, kumihansikkaiden ja muiden
suojavälineiden viennin ulkomaille niiden riittävyyden takaamiseksi oman maan kansalaisille. Herääkin kysymys, mikä olisi tilanne mikäli Suomen elintarvikeomavaraisuus olisi
alhainen ja olisimme riippuvaisia tuonnista. Ainakin mietittävää valtiojohdolla ja elinkeinoelämällä olisi monin verroin
enemmän.

Vieroituksen jälkeen vasikat
siirrettiin teiniosastolle. Teiniosastolla AIV-säilörehua oli vaTavoitteena oli selvittää kuu- paasti tarjolla ja kasvurehua
den, seitsemän ja kahdeksan annettiin rajoitettu määrä. Kasviikon juottokauden vaikutus- vurehuannos oli teinikauden

Tulokset osoittavat, että vasikka
voi ensimmäisten elinviikkojensa
aikana hyödyntää parhaiten
juoman mukana saamiaan
ravintoaineita.

5

Pohjois-Suomi

Maatalouden kannalta keskeistä on turvata tuotantopanosten, rehujen ja etenkin valkuaisrehujen sekä varaosien
riittävyys. Valkuaisrehujen suhteen Suomi on voimakasta alituotantoaluetta aivan kuten Euroopan Unionikin. Varaosissa on menty enenevässä määrin Euroopassa sijaitseviin keskusvarastoihin, joista toimitukset Suomenkin pienehköihin
varastoihin tulevat pääosissa lentorahtina. Lentoliikenteen
voimakkaasti supistuessa toimitusreitit on myös mietittävä
uudelleen.
Hyvissä oloissa ja oikealla ravinnolla on hyvä kasvaa ja kehittyä.
juottokaudella vasikoiden saama energiamäärä oli pienempi kuin kuuden viikon juotolla,
mutta vasikoiden painonkehitys oli nopeampaa. Seitsemän
viikon juottoryhmän vasikat
saivat lähes 5 % vähemmän
energiaa kuuden viikon juottokauteen verrattuna, mutta
niiden painonkehitys oli noin
3 % parempi. Kahdeksan viikon juottoryhmän saama kokonaisenergiamäärä oli 10 %
pienempi kuin kuuden viikon
juottoryhmän, mutta vasikoiden painonkehitys oli 4 % parempi.
Tulokset osoittavat, että vasikka voi ensimmäisten elinviikkojensa aikana hyödyntää
parhaiten juoman mukana
saamiaan ravintoaineita. Pidemmällä juottokaudella vasikan mahat saavat enemmän
aikaa sopeutua ja kehittyä ruo-

kinnan muutosta vastaavaksi.
Nyt saatujen tulosten mukaan
kuuden viikon juotolta vieroitusajankohtaa voidaan pitää
liian aikaisena.
Seitsemän ja kahdeksan viikon juottokaudella ruokintakustannukset ovat noin 2 – 4
% kalliimmat verrattuna kuuden viikon juottoon, mutta
välikasvatuksen taloudellinen
tulos oli noin 10 % korkeampi. Oikeanlaisella ravinnolla ja
oikea-aikaisella vieroituksella
voidaan vaikuttaa positiivises
ti vasikan kasvuun ja välikasvattamon taloudelliseen tulokseen.
Lisätietoa aiheesta:
www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120925428
Kirjoittajat: Pia Oja, Anne
Ruotsalainen ja Anu Hilli
Oulun ammattikorkeakoulu

Pandemia laantuu aikanaan ja kaikkia sen vaikutuksia on
vaikea arvioida. Joka tapauksessa elämän perusasiat noussevat jälleen arvoonsa ainakin hetkellisesti. EU:n rahoituskehysneuvottelut ovat tällä hetkellä jumissa ja toivoisin pandemian jouduttavan ratkaisun löytymistä ja riittävää maatalouden ja maaseudun rahoituksen turvaamista myös alhaisempaa rahoitusratkaisua ajavien maiden kuten Ruotsin
taholta. Koska maiden maksuosuudet määräytyvät prosenttiosuutena maiden BKT:sta, jäsenmaksuprosenttien säilyessä ennallaankin euromäärä tullee tippumaan talouden taantumassa, joten Euroopan Unionillakin on väistämättä edessään säästökuuri. Jälleen pakon edessä joudutaan tosissaan
miettimään miten rahat käytetään ja kuinka pikkutarkkaa
lainsäädäntöä laaditaan. Sama koskee myös Suomen omaa
toimintaa.
Lisäksi Euroopan turvallisuuden takaamiseksi, joka on EU:n
perustamisen lähtökohta, täytyy tunnustaa se tosiasia, että
suunnitellusta ja mahtipontisesta Green Deal – ilmastosuunnitelmasta täytyy ainakin osittain luopua. Pandemiasta johtuva talouslama leikkaa kasvihuonekaasujen päästöjä, joten massiivisen ohjelman toteuttamiseen saadaan aikalisä
ja voidaan ohjata varoja talouden vaurioiden korjaamiseen
ja tutkimukseen sekä innovaatioiden kehittämiseen päästöjen leikkaamiseksi.
Koronaviruksen sanotaan jättävän jäljen sairastaneen
keuhkoihin ja uskoisin sen jättävän jäljen myös mielen syövereihin. Epävarmoissa tilanteissa haetaan vakautta elämään
valitsemalla turvallisiksi tuntemiaan tuotteita ja palveluita,
vaikka ne eivät välttämättä liittyisi millään tavoin epävarmuutta aiheuttaviin tekijöihin. Vessapaperin hamstrauksessakin lienee tästä kyse ainakin osittain. Suomalaisella maataloudella on tarjota elämänlaatua ja vakautta perheiden arkeen tuottamalla todistettavasti turvallista ja vastuullisesti
tuotettua ruokaa. Se on perusedellytys onnelliselle elämälle
ja toivoisinkin suomalaisten elintarviketoimijoiden korostavan markkinoinnissaan kotimaisia turvallisia ruokailuhetkiä.
Sitä kautta ja vastuullisien tuottajahintojen avulla myös tiloilla on vakaampi ja turvallisempi tulevaisuus.
Jari Ahlholm,
puheenjohtaja MTK-Pohjois-Suomi, 050 533 9796,
jari.ahlholm@mtk.fi

Instagram:

mtkpohjoissuomi

Ajankohtaista asiaa tiiviissä muodossa.
Pohjois-Suomen maaseutunuorten
oma tili PSManut

Riittävän pitkä vieroitusaika vähentää nälästä kertovaa käyttäytymistä eikä juottoautomaatilla ole ruuhkaa
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Alueemme kansanedustajat
ja kummimaatilatoiminta
nunen (kesk.) vieraili helmikuussa 2020 Kärsämäellä Jokirannan tilalla. Siellä yrittäjänä toimii Kyösti Eskola, joka
on aloittanut uutena yrittäjänä tilalla kesällä 2019 ostettuaan kyseisen maatilayrityksen Hilkka ja Arto Kopolalta. Maatilan tuotantosuunta on maidontuotanto ja tila
on kooltaan alueemme keskimääräistä lypsykarjatilaa isompi; tuotantorakennuksesta löytyy mm. neljä lypsyrobottia.
Vierailu tilalla kesti liki kolme
tuntia ja kansanedustaja Kinnunen totesi suuresti arvostavansa ideaa kansanedustajan
kummimaatilatoiminnasta. ”
Minulla ei ole paljonkaan kokemusta alkutuotannosta käytännössä – omat vahvuuteni
löytyvät koulutuksen ja tutkimuksen saroilta” tunnusti Kinnunen. Hänen mukaansa asioiden näkeminen maatilalla käytännössä antaa päättäjälle kullanarvoista tietoa ja tärkeitä
vastauksia tehtyjen päätösten
vaikutuksista. Vierailun aikana
keskustelua käytiin mm. maatilojen sukupolvenvaihdosten
edistämisestä ja talousopintojen tärkeydestä alkutuotannon
Kansanedustaja Mikko Kin- opetuksessa. Julkisten ruokaMTK Pohjois-Suomen liitossa
maaseutunuorten valiokunta
on jo useamman vaalikauden
ajan järjestänyt omat kummimaatilat kansanedustajille.
Tammikuussa 2020 jälleen lähestyttiin ko. asian puitteissa
Oulun vaalipiirin kansanedustajia ja tarjottiin heille mahdollisuutta lähteä mukaan kummimaatilatoimintaan.
Kansanedustajilta saatu palaute viesteihin on ollut hyvin
myönteistä ja alkuvuoden aikana on jo useampi tilavierailu toteutunut, lisäksi useita on
suunnitteilla kevään ja kesän
ajalle. Kummimaatilatoiminnassa kansanedustaja saa suoran yhteyden alkutuotannon
ammattilaiseen ja pääsee keskustelemaan yrittäjän kanssa
esimerkiksi maataloustuki- ja
lakiasioista sekä näkemään
eri säädösten toteuttamista
käytännössä maatilalla. Tuottajaliiton kanssa etsitään tilalle ja kansanedustajalle sopiva
ajankohta ensimmäistä vierailua varten, mutta jatkossa viljelijä ja kansanedustaja pitävät keskenään yhteyttä oman
aktiivisuutensa mukaan.

Kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk.) vieraili helmikuussa
2020 Kärsämäellä Jokirannan
tilalla. Siellä yrittäjänä toimii
Kyösti Eskola, joka on aloittanut uutena yrittäjänä tilalla kesällä 2019 ostettuaan kyseisen
maatilayrityksen.

paikkojen raaka-ainehankinnat ja niiden kotimaisuusaste
puhuttivat myös; kansanedustaja Kinnunen lupasi tehdä aiheesta eduskunnassa kirjal-

Tervetuloa
rentoutumaan
Rokualle

lisen kysymyksen. Kyösti Eskolan mukaan julkisissa hankinnoissa erityisesti toimitussopimusten pituuteen pitäisi
kiinnittää huomiota – maatilan

kutuotanto usein nähdään ilmastonäkökulmasta syyllisenä
moneen asiaan. Kinnunen totesi eduskunnassa asiasta käytävän keskustelun olevan kuitenkin huomattavasti vähemmän maataloutta syyllistävää
kuin kirjoitukset, mitä julkinen
media asiasta tuottaa.
Tuotantorakennuksessa Mikko Kinnunen osoittautui hyvin
eläinrakkaaksi ihmiseksi; lehmien rapsuttelu sujui häneltä
luontevasti samalla kuunnellen, kun Kyösti Eskola kertoi
navetan tekniikasta ja toiminnoista. Ehkäpä seuraava vierailu saadaan toteutumaan jo
tulevana kesänä, jolloin myös
toiminnan pitää olla pitkäjän- pelloilla on uuden kasvukauteistä ja liian lyhyet toimitus- den myötä enemmän nähtäsopimukset vaikeuttavat asiaa. vää, miehet totesivat yhdessä.
Eskolaa harmitti myös yleinen
keskusteluilmapiiri, jossa al- Teksti ja kuva Sirpa Laitinen

UUDISTUSHAKKUISIIN
VELOITUKSETTA
80 %:N ENNAKKO

- Suomen ainoan ja maailman
pohjoisimman Geoparkin
sydämeen

160€

hlö / 2 vrk / 2hh

MTK jäsentarjous sis. majoitus puolihoidolla,
kylpylä ja kuntosali, tanssilippu tai porekylpy

tarjous!
Meiltä myös kokous- ja juhlatilat elämyksineen. Pyydä
.com
Varaa hemmottelevat Day Spa hoidot: www.rokuashop
/rokuahealthspa

www.rokua.com
020 7819 200 | myynti@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA

Metsä Groupin omistajajäsenenä saat uudistushakkuisiin
veloituksetta 80 % ennakkorahoituksen, kun teet
puukaupat 30.4.2020 mennessä. Etu on tarjolla
myös omistajajäseneksi liittyville.
Tarjous koskee sulan maan aikana korjattavissa olevia
leimikoita. Hae metsäasiantuntijan yhteystiedot osoitteessa
www.metsaforest.com ja tee puukauppa kanssamme.
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LähiTapiolan Pohjoisen
maatila-asiantuntijat palveluksessanne

Jouni Liuska
Myyntijohtaja
p. 0400 747126

Urpo Heikkinen
Maatila-asiantuntija
p. 0400 688585

Suvi Halmetoja
Palvelumyyjä
p. 050 4029038

Jari Leskinen
Maatila-asiantuntija
p. 040 5619433

Ari-Pekka Timlin
Maatila-asiantuntija
p. 040 5416991

Ari Kivimaa
Maatila-asiantuntija
p. 0400 875469

Juha Maijala
Maatila-asiantuntija
p. 050 5760826

Kimmo Pennanen
Maatila-asiantuntija
p. 040 7331438

Markku Hyvärinen,
liiketoimintajohtaja
markku.hyvarinen@lahitapiola.fi

Timo Nissi,
maatila-asiantuntija
p. 040 520 8443
timo.nissi@lahitapiola.fi

Laadukasta kuivikerahkaturvetta
Kaivukone -ja traktorityöt

Alavieska, www. jukuturve.fi
Markus p. 040 553 2919, Elina p. 044 342 0116

Marko Keränen,
maatila-asiantuntija
p. 050 597 0340
marko.keranen@lahitapiola.fi

PIENNARJYRSIN
Pyörimissuunta
vaihdettavissa

Maatiloilla tarvetta työvoimalle, Parasta kuiviketta kaikille eläimille!
Kärsämäki • 0400 687 987 • topi-koneetoy.fi
nuorille mahdollisuus työllistymiseen
Maatilayritysten määrä on jatkuvasti vähentynyt, mutta tiloilla työtä tekevien määrä ei
ole laskenut samassa suhteessa. Maatilojen koon kasvaessa
yrittäjät eivät kykene tekemään
kaikkia työtehtäviä yksin. Nykyisin maatilayrityksen töihin osallistuu usein työntekijöitä omasta perheestä, lomittajia sekä
palkattuja työntekijöitä ja urakoitsijoita. Palkatun työvoiman
käyttö on yleisintä suurilla tiloilla ja monialaisissa maatilayrityksissä.
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maatilojen tarvetta ulkopuolisen työvoiman
käyttöön selvitettiin Oulun
ammattikorkeakoulun agrologitutkinnon opinnäytetyössä.
Ulkopuolisen työvoiman käyttötarvetta selvitettiin erityisesti nuorten työntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyöhön
sisältyi kyselytutkimus, jossa

osalta todettiin, ettei työvoimantarve ole välttämättä kokoaikaista, vaan tarvetta työvoimalle on loma-aikoina ja viikonloppuisin. Maatilayrityksen työtehtävät eivät rajoitu vain peltotöihin ja eläintenhoitoon, vaan
maatilayritykset voivat tarjota
monipuolisia nuorille soveltuKyselyyn vastanneista 62 % via työtehtäviä, kuten korjausoli valmis palkkaamaan alle 18 töitä ja ympäristönhoitoon liit-vuotiaan nuoren maatalouden tyviä tehtäviä.
töihin ja 21 % ei osannut sanoa,
olisiko valmis ottamaan nuorta Maatilayrittäjät kokivat erityövoimaa. Loput vastaajista, eli tyisesti työsopimuksiin ja palk17 %, ei palkkaisi alle 18 -vuoti- kaukseen liittyvän työmäärän
asta. Maatilayrittäjät pitivät eri- sekä työnjohdollisten resurssityisesti nuoren innokkuutta ja en vaikuttavan negatiivisesti hamotivaatiota alan töitä kohtaan luun käyttää ulkopuolista työtärkeänä. Lisäksi nuorella toivot- voimaa. Vastaajista 51 % ilmoittiin olevan aiempaa kokemusta ti työllistävänsä alle 18-vuotiaan
nuoren mieluiten toimeksiansamankaltaisista tehtävistä.
Peltotyöt ja eläintenhoito oli- tona henkilöstövuokrausyritykvat yleisimmät tehtävät, joihin sen, 4H:n tai MTK:n kautta. 29
maatilayrityksissä tarvitaan työ- % työllistäisi nuoren ensisijaivoimaa. Näiden työtehtävien sesti itse työnantajana toimien
maatilayrittäjiltä kerättiin tietoa
heidän ajatuksistaan liittyen ulkopuolisen työvoiman tarpeeseen ja nuoren palkkaukseen.
Kyselyyn vastasi 139 maatalousyrittäjää eri tuotantosuunnista Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan
alueelta.

ja hoitaen samalla työnantajan
velvollisuudet. 20 % työllistäisi
nuoren mieluiten hänen oman
yrityksensä kautta.
Nuoren, alle 18-vuotiaan
palkkaaminen 4H-järjestön
kautta olisi yksi vaihtoehto
maatilayrittäjälle, sillä 4H-järjestö voi hoitaa koko työntekijän palkkaukseen liittyvän prosessin työsopimuksesta palkanmaksuun. Toki tässäkin mallissa
työhön perehdyttämiseen tarvitaan maatilayrittäjän aikaa ja
työpanosta. Työkokemuksen
kartuttamisen lisäksi nuori saa
mahdollisuuden tutustua maatalousalaan, moderniin ruoantuotantoon ja sen monipuolisiin
sekä nykyaikaisiin työtehtäviin.
Kirjoittajat:
Ronja Kuorikoski,
Agrologiopiskelija, Oamk
Anu Hilli Lehtori, Oamk

VAALEAA RAHKATURVETTA
Parasta kuiviketta kaikille eläimille!

MEGATURVE
OY
Nyt myös seulottuna.
Puh. 0400 281 889

www.megaturve.com

mtkhankinnat.fi
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UUSI VALTUUSKUNTALAINEN
Hei, olen Sauli Joensuu. Asuinpaikka on Raahen kaupungin
Olkijoen kylällä. Aloitin valtuuskunnan jäsenenä siis tämän vuoden alusta. Kiitän saamastani luottamuksesta. Yritän
olla luottamuksenne arvoinen.
Taustaa sen verran että perheeseen kuuluu puoliso Anita Lepistö sekä kolme tytärtä
iältään 2, 10 ja 12 vuotta. Itse
aloitin viljelijänä varsin nuorella iällä 23-vuotiaana v. 2006.
Alkuun oli sivutoimista kasvinviljelyä sekä liitännäiselinkeinoja. V. 2010 muuttui tuotantosuunta lihakarjaan. Sen
jälkeen on investointien osalta painettu kaasupoljin pohjaan. 10 vuotta on raivattu ja
rakennettu. Tällä hetkellä meillä on emolehmiä sekä sonnien
ja hiehojen loppukasvatusta.
Omat vasikat kasvatetaan loppuun asti, jonka lisäksi ostamme A-Tuottajien kautta sekä
maito- että liharotuisia vasikoita. Myös lammastuotantoa on
vielä tämä vuoden ajan, mutta
lampola tullaan muuttamaan
naudoille vuoden sisällä.
MTK:n puolella luottamustoimia on ollut jonkin aikaa. Vuodesta 2010 alkaen olen ollut
MTK-Raahenseudun johtokunnassa, josta pj:na vuodet 20172019. Puheenjohtajuus jatkuu
edelleen MTK-Raahenseudun,
MTK-Ruukin ja MTK-Siikajoen
yhdistymisen jälkeen uudessa isossa yhdistyksessä nimeltään MTK-Rannikko. MTK-Pohjois-Suomen johtokunnassa

olin nuorten edustajana vuodet 2016-2018. Liiton nuorten
valiokunnassa olen ollut vuodesta 2014 alkaen. Sen osalta
pesti päättyy tähän vuoteen
ikäpykälän vuoksi, pääsee siirtymään kokonaan aikuisten
sarjaan:). Lihakunnan hallintoneuvostossa olen ollut viime
keväästä lähtien.
Touhua siis piisaa niin pirtissä, tilalla kuin luottamustoimissakin. Se mikä on mahdollistanut yhdistää perhe-elämän, tilanpidon ja luottamustoimet, on laajat yhteistyö- ja
tukiverkostot. Ilman niitä ei
kokousreissuille pystyisi lähtemään kovinkaan usein. Tilalla
emme edes yritä tehdä kaikkia työvaiheita itse, vaan useita töitä on ulkoistettu. Etenkin
peltopuolelle kaikkia koneita
ei ole hankittu itselle, vaan ostamme suhteellisen paljon palveluita urakoitsijoilta.
Halu kehittää tätä elinkeinoa on kova. Maatalous on
joukkuelaji. Kaikkien tuotantosuuntien ja kaiken kokoisten
tilojen samoin kuin maaseutuyrittäjienkin toimintaedellytykset on turvattava. Kaikki
tuotantosuunnat ovat jotain
kautta kytköksissä toisiinsa. Tulevaisuudessa varmasti markkinoilta saatavan tulon osuus
tilojen liikevaihdosta kasvaa,
mutta tarvitsemme edelleen
rinnalle vahvaa tukipolitiikkaa,
jonka vauhdittamana pystymme kilpailemaan muiden Euroopan maiden kanssa eten-

kin viennin osalta. Meidän ei
pidä lähteä tuotannon rajoittamisen linjalle, vaan tarvitsemme kannusteita tuottaa.
Meillä on Suomessa huippu
maataloustuotteet, jos niitä ei
tarvita täällä, ne pitää markkinoida ja viedä muualle. Niin
muutkin maat tekevät. Esim.
Tanska tuottaa monta kertaa oman tarpeensa verran ja
vienti kukoistaa. Maatalous on
siellä elinvoimaista. Suomessa
pitää tuki maksaa kaikille pelloille, jotka ovat viljelyssä. Riippumatta siitä minä vuonna se
sattuu olemaan raivattu. Myös
kansallisen kotieläintuen tukikatot ovat hyvin kyseenalaisia,

kääntyvätkö ne lopulta omaa
elinkeinoamme vastaan? Jatkossa tarvitsemme rohkeita
päätöksiä ja uusia avauksia niin
MTK:ssa kuin ylipäätään koko
maataloussektorilla.
Toivotan hyvää kevään jatkoa
ja suotuisaa kohta alkavaa uutta kasvukautta. Toivotaan myös
että koronavirus menee mahdollisimman nopeasti ohi ja
pääsemme normaaliin arkeen
takaisin. Ollaan yhteyksissä!
Sauli Joensuu
040 560 7948
olkijoensuu@gmail.com
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MTK:N JÄSENENÄ
• Saat edunvalvontaa kotimaassa ja kansainvälisesti
• Saat jäsenpalveluita
- Ajankohtainen tieto
- Tilaisuudet ja koulutus
- Neuvonta- ja asian		tuntijapalvelut
- Jäsenetuja

• Kuulut maaseutuelinkeinojen etujärjestöön
- yhteisöllisyys

SIIRRY SÄHKÖISEEN JÄSENKORTTIIN JA E-LASKUUN
Nyt jäsentemme kannattaa ottaa
käyttöön MTK:n sähköinen jäsenkortti ja siirtyä samalla e-laskuun.
Sähköisen jäsenkortin kautta pääset
myös käsiksi mm. MTK:n ajankohtaisiin uutisiin, podcastiin, ja jäsenetuihin.
Mtk.fi -> Kirjaudu

UUTUUSTUOTTEET JA RATKAISUJA
KASVINTUOTANTOON
Hallmark Zeon – pitkävaikutteinen
pyretroidi

Optimus – tehokas kasvunsääde
kaikille viljoille

• Vaikutus pidempi kuin
perinteisellä pyretroidilla
• Hyväksytty useille viljelykasveille
kuten viljoille, öljykasveille,
kuminalle, sokerijuurikkaalle,
perunalle, herneelle ja monille
puutarhakasveille

• Formulaation ansiosta
tehoaine imeytyy
nopeasti ja tehokkaasti
lehden pinnan läpi
• Käyttö esim. rikka-aineen
ja/tai tautiaineen kanssa

Quelex – varmaa tehoa rikkoihin,
joustava käyttöaika

ZM-Grow – Helppokäyttöinen
kierrätyslehtilannoite

• Uusi Arylex-tehoaine nyt
myös kauralle!
• Laaja teho mm. mataraan,
saunakukkaan, savikkaan,
pillikkeeseen, peippiin
ja vesiheinään, myös
resistenssin hallintaan

• Nestemäinen mangaania,
sinkkiä ja rikkiä sisältävä
lehtilannoite viljoille ja
nurmille.
• Helppokäyttöinen juokseva
neste, jolla on hyvät
tankkiseosominaisuudet.
Käyttömäärä 2-3 l/ha.

Mukana
kasvussa
Boreal Kasvinjalostus tukee
suomalaista ruoantuotantoa, jotta
se olisi vastuullista ja kannattavaa
nyt ja tulevaisuudessa. Tunnistat
laadukkaat, satoisat ja luotettavat
peltokasvilajikkeemme
BOR-merkistä.
#kylväkotimaista

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö, lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Tyrnävä
JUHA-PEKKA KLASILA
p. 040 579 3714

Haapajärvi
JARMO AHO
p. 0500 289 078

Skannaa QR-koodi, lue Kasvussa-liite
ja tutustu tarjoamiimme ratkaisuihin!

www.boreal.fi
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Advertoriaali

HYVÄ VAATETUS ON ULKONA
VIIHTYVÄLLE ELINEHTO

”Varusteisiin pitää pystyä luottamaan.”
summaa yrittäjä Matti Piippo

Me suomalaiset olemme ulkoilijakansaa. Harrastamme monenlaista
ulkoilua ja osa jopa työskentelee joko täysin tai osittain ulkona
– säästä riippumatta ympäri vuoden.
Yksi ulkotyötä tekevistä on Oulun Haukiputaalla asuva
talliyrittäjä Tanja Takkula.
”Tällaisessa ulkotyössähän on tärkeää, että pystyy
kerrospukeutumaan hyvin. Joudut käymään ulkona ja
sisällä, niin pitää olla säähän sopivat vaatteet”, Takkula
kertoo.
Haasteena on Takkulan mukaan terveenä pysyminen,
eläimet kun on hoidettava, vaikka ilma olisi kuinka kehno.
”Olosuhteet vaihtelevat tosi paljon. Aamulla voi olla eri
ilma, kuin illalla, kun lopetat työpäivän.”
Takkula, kuten moni muu ulkotyön tekijä, katsoo työtään enemmänkin elämäntapana, joka kumpuaa kutsumuksesta. Kutsumustyöllä on selkeä etu verrattuna siistiin sisätyöhön.
”Kyllä tämä on sellainen ala, johon kasvetaan. Tässä
työssä pitää haluta olla luonnossa ja eläinten kanssa.
Eniten tässä elämäntavassa viehättää vapaus”, Takkula
sanoo.
”Varusteisiin pitää pystyä luottamaan”
Yksi Suomen suosituimmista harrastuksista on metsästys. Sitä harrastaa aktiiviesti myös Kärsämäkinen Matti Piippo.
”Metsästys on harrastus, jossa tempo vaihtelee aika
paljon. Esimerkiksi hirvimetsällä ollaan tunti tai kaksi paikallaan, sitten taas välillä liikutaan”, Piippo kertoo.
Vaihtelevuuden varjopuoli on se, että myös ruumiinlämpö vaihtelee. Välillä voi tulla hiki, ja kun pysähtyy pidemmäksi aikaa, voi kylmettyä, jos vaatteet eivät toimii
juuri oikealla tavalla.
”Varusteisiin pitää pystyä luottamaan. Koen tärkeäksi
metsästyksessä, että tämä on mielekästä. Se syntyy siitä,

että varusteet toimivat”, Piippo toteaa.
Vuodesta 1955 vaativiin olosuhteisiin vaatteita valmistanut Finnsvala Oy vastaa ulkotöiden ja -harrastusten
asettamiin vaatimuksiin.
"Yksi tärkeä tuotteidemme suunnittelun ja valmistuksen lähtökohta on käytännöllisyys ja käyttömukavuus.
Svalan alus- ja väliasut on suunniteltu sellaisiksi, että
niissä on mukava liikkua ja varusteet toimivat vaihtelevissa olosuhteissa,” sanoo Finnsvalan toimitusjohtaja
Onerva Aakko.
Käyttömukavuus tulee esiin jo pienissä yksityiskohdissa, kuten saumoissa. Kaikissa Svalan alus- ja väliasujen paidoissa ja housuissa on litteä tasosaumaus, joka ei
paina eikä hankaa ihoa, jolloin pitkäkestoinenkin liikkuminen on miellyttävää.
”Oikealla vaatetuksella ja tarkoituksenmukaisella pukeutumisella on iso merkitys työhyvinvoinnin kannalta”,
Aakko summaa.

”Kyllä tämä on sellainen ala, johon kasvetaan.” toteaa
haukiputaalainen talliyrittäjä Tanja Takkula

Finnsvala Oy
• Perustettu vuonna 1955
• Erikoistunut teknisiin alusasuihin ja lämpökerrastoihin
• Kotimainen – tehdas sijaitsee Kärsämäellä
• Ekologinen ja vastuullinen – uudistuneet
tuotepakkaukset on tehty kierrätettävästä materiaalista

ANALYYSITULOKSET
NOPEASTI
Viljavuustutkimuksen tulokset
alle 3 viikossa Mikkelistä
Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä

Puhelin 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli
Puhelin 044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu
www.eurofins.fi/agro • viljavuuspalvelu@eurofins.fi
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ETUJA
Pohjois-Suomi

MTK:n tarjoamat jäsenedut 2020

YHDESSÄ SAAMME ENEMMÄN
– JÄSENEDUT UUDISTUIVAT
MTK- ja mhy-jäsenten valtakunnalliset edut ovat uudistuneet.
Yhdistimme maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajäsentemme
ostovoiman ja neuvottelimme paremmat jäsenetusopimukset
ja edullisemmat hinnat jäsenillemme. MTK-liittojen ja
mhy:den alueelliset edut säilyvät ennallaan.
- Haluamme tarjota jäsenetuja, joita nimenomaan yrittäjäjäsenemme tarvitsevat, etuja neuvotellut MTK Hankinnat
Oy:n toimitusjohtaja Sanna Blomberg kertoo.
MTK- ja mhy-jäsenenä saat alennuksia mm. henkilö- ja pakettiautoista, rakennustarvikkeista, työkaluista, koneista ja
huonekaluista. Alennukset vaihtelevat tuotteesta ja sopimuksesta riippuen.
MITEN JÄSEN SAA EDUT KÄYTTÖÖNSÄ?
Jäsenen kannalta jäsenetujen käyttö säilyy ennallaan. Tuotteen myyjä tarkistaa henkilön MTK- tai mhy-jäsenyyden etua
myöntäessään joko liikkeen kassalla tai avattaessa yritystiliä
mtkhankinnat.fi-sivulla olevan lomakkeen kautta. Maksamal-

la jäsenmaksusi ovat uudet jäsenedutkin ulottuvillasi. Muista
päivittää jäsentietosi osoitteessa: www.mtk.fi/omattiedot tai
ota yhteyttä omaan yhdistykseesi.
Useimmissa tapauksissa vaaditaan Y-tunnus jäsenyyden lisäksi. Autoeduissa jäsen voi saada alennuksen, bonuksen tai
molemmat. Bonus haetaan erikseen auton toimituksen jälkeen mtkhankinnat.fi-sivuilla olevan linkin kautta. Bonuksen
maksaa kyseisen automerkin maahantuoja. Autoeduista Toyotan ja Nissanin edut edellyttävät Y-tunnusta ja auto rekisteröidään yrityksen nimiin. Katso tarkemmin: www.mtkhankinnat.fi
MITÄ JÄSENEDUT MAKSAVAT JÄSENELLE?
Jäsenelle ei tule maksuja uusista eduista. Jäsenedut ovat kokonaan yhteistyökumppanien rahoittamat. Jäsenetu-uudistus on osa koko järjestön uudistusta.
Tavoitteena on tänä vuonna saada jäsenten käyttöön ainakin 20 uutta taloudellisesti merkittävää ja yritystoimintaa tukevaa jäsenetua hyödyntämällä pohjoismaista yhteisvolyymiä.

Kia (henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Saat 3,8 – 9,5 %:n alennuksen uuden Kian
ostohinnasta. Lisäksi saat 200 euron
bonuksen. Alennetuista ja kampanjahinnoista ei saa alennusta, mutta saa
bonuksen. Auto rekisteröidään
yrityksen nimiin.

Nissan (yrittäjäjäsenille)
Saat 5-13 % alennuksen autoverottomasta
ostohinnasta ostaessasi uuden Nissanin. Lisäksi saat
1200-2000 euron bonuksen auton toimituksen
jälkeen. Nissanin jäsenetumallit: Navara, NV250,
NV300, NV400, e-NV 200, Leaf 40 kWh, Leaf 62
kWh, Juke, Qashqai ja X-Trail. Etua ei saa jo
alennetuista tai kampanjahinnoista.
Auto rekisteröidään yrityksen
nimiin.

Isuzu
(henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Saat 300 euron bonuksen, kun ostat
uuden Isuzun. Bonus koskee myös jo
alennettuja ja kampanjahintoja.

SOPIMUSNEUVOTTELUISSA
HYÖDYNNETTY SUURTA JÄSENMÄÄRÄÄ
- Sopimusyhteistyökumppaneiden sydän syk k ii
jäsenistöllemme ja se on edesauttanut sopimusneuvotteluja.
Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat yhdessä luovat
suuren volyymin ja sitä määrää hyödyntämällä olemme
saaneet neuvoteltua edulliset sopimukset. Ja mitä enemmän
jäsenemme hyödyntävät jäsenetuja, sitä parempia etuja
saamme. Maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajäsenet
näkyvät yhteistyökumppaneillemme yhtenäisenä ja
houkuttelevana kohderyhmänä, Sanna Blomberg kertoo.
- Halusimme mukaan useita automerkkejä, jotka sopivat
maaseudun olosuhteisiin. Myös teollisuus-kategoriassa nähtiin vaivaa, että saatiin kokonaisvaltainen tarjonta Ahlsellilta
ja Onniselta. Näin sopimus-hinnatkin pysyvät kilpailukykyisinä. Nyt yrittäjäjäsenet pääsevät suoraan kaupoille oman
yrityksensä kautta, Blomberg jatkaa.
Lisätietoja: Merja Elomaa info@mtkhankinnat.fi
puh. 040 661 8699 www.mtkhankinnat.fi

Suzuki
(henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Saat 3 %:n alennuksen uuden Suzukin
ostohinnasta. Lisäksi saat 300 euron
bonuksen. Alennetuista ja
kampanjahinnoista ei saa alennusta,
mutta niistä saa bonuksen.

HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT

Saat alennusta ja/tai bonusta uuden
henkilö- tai pakettiauton ostohinnasta.
Bonus maksetaan auton toimituksen jälkeen
erillisestä hakemuksesta mtkhankinnat.fisivulla olevan lomakkeen kautta.

Renault
(henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Saat 300 euron bonuksen, kun ostat
henkilöauton ja 500 euron bonuksen, kun
ostat pakettiauton. Bonus koskee
myös kampanjamalleja.

HUONEKALUT JA
SISUSTUS

AJ Tuotteet (yrittäjäjäsenille)
18 %:n alennus tuhansien tuotteiden
valikoimasta, johon kuuluu työvälineet
ja kalusteita kaikkiin työtiloihisi
kuten varastoon, toimistoon,
pukuhuoneeseen ja
työpajaan.

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2020 | 1.4.2020

Isku (henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Saat 20 % alennuksen listahinnoista. Jo
alennetuista tai kampanjahinnoista saat 5 %
alennuksen. Myös kotikonttorituotteiden
B&W-mallistosta saat 5 %:n alennuksen.
Esitä jäsenkorttisi oston yhteydessä
kassalla.

Toyota (yritysjäsenille)
Saat 250 euron hankintaedun ostaessasi uuden
hybridi-mallisen Toyotan ja 500 euron hankintaedun
kun ostat bensa/diesel-henkilöauton tai hyötyajoneuvon.
Hankintaetu hyvitetään euromääräisenä hankintaetuna.
Edun voi käyttää esim. huoltoon, virallisiin
lisävarusteisiin, Toyota-tuotteisiin ja/tai Toyotaautotalon palveluihin, joita Toyota-jälleenmyyjä
myy tai markkinoi. Auto ensirekisteröidään
hankittaessa jäsenelle, jolla on Y-tunnus
ja hankintaetu kohdistetaan ko.
yritykselle.

Dacia
(henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Saat 300 euron bonuksen, kun
ostat uuden Dacian.

VAKUUTUS-, NEUVONTAJA LAKIPALVELUT
MTK:n vakuutus-, neuvonta- ja lakipalvelut löytyvät
MTK:n nettisivuilta mtk.fi/jasenpalvelut. Mm.
LähiTapiolan vakuutusedut säilyvät ennallaan.

LähiTapiola
Myöntää MTK-yhdistysten ja mhy:n jäsenille
tuntuvia etuja omaisuusvakuutuksista.
Lisäksi LähiTapiola tarjoaa mielenkiintoisia
sijoitusvaihtoehtoja, jotta esim. metsä voi
jatkaa kasvuaan myös päätehakkuun
jälkeen.

Pohjois-Suomi

Käytössäsi ovat Suomen parhaimmat
lakiasiantuntijat maa- ja metsätalouden
aloilla. Lakimiehet antavat monipuolista
jäsenten yritystoimintaan liittyvää
opastusta ja neuvontaa.

UUTISJYVÄT
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Ramirent
(henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Alennusta koneiden vuokrauksesta. Esitä jäsenkorttisi
vuokrauksen yhteydessä.

Ahlsell (henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
Huomattava jopa 70 %:n alennus Ahlsellin koko
valikoimasta. Valikoimaan kuuluu LVI-, sähkö-,
rakennus-, työkalu-, kone- ja kylmätoimialan
tuotteita ja palveluita sekä suojavarusteita
ja työvaatteita. Alennus vaihtelee
tuotteittain.

Onninen (yrittäjäjäsenille)
Jopa 60 %:n alennus koko laajasta tarjonnasta
yritysasiakkaille. Valikoimasta löytyy kaikki tarpeelliset
LVI-, sähkö-, kylmä-, energia-, teollisuus- ja infra-alan
tuotteet. Lisäksi valikoima kattaa asennustöissä
tarpeelliset työkalut, työvaatteet ja muut
suojaimet.

Pohjois-Suomi

11

Euromaster
(henkilö- ja yrittäjäasiakkaille)
Alennusta autojen sekä maatalous- ja
metsäkoneiden sekä muiden ajoneuvojen
renkaista ja vanteista. Lisäksi saat alennusta
renkaiden varastoinnista, asennuksesta,
pesusta ja tasapainotuksesta

RAKENNUSTARVIKKEET,
TYÖKALUT, KONEET
JA RENKAAT
Lisätietoja: Merja Elomaa
info@mtkhankinnat.fi
puh. 040 661 8699
www.mtkhankinnat.fi

Clas Ohlson (henkilö- ja yrittäjäjäsenille)
10 %:n alennus laajasta valikoimasta tuoteryhmissä
pienrauta, sähkö, elektroniikka, koti ja vapaa-aika.
Valikoimaan kuuluu lisäksi varaosia ja tarvikkeita.
Jäsenetu ei koske kampanjatuotteita tai jo
alennettuja tuotteita. Esitä jäsenkorttisi
oston yhteydessä kassalla.

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENEDUT

Oulun Koru antaa 10-25 %:n alennuksen
riippuen tuotemerkistä. Alennus ei koske
työsuorituksia. MTK:n jäsenille kaikista
normaalihintaisista tuotteista. Puh. 044
740 3528, oulunkoru@oulunkoru.fi
www.oulunkoru.fi

MTK Pohjois-Suomen ja Suonentieto Oy:n yhteistyösopimuksen
perusteella tuottajaliitonalueen MTK-jäsenet saavat 15 % alennuksen
pysyvän käyttöoikeuden ohjelmistokokonaisuuden hankintahinnasta
(Maatalousneuvos tai Agrineuvos). Alennus ei koske vuokrasovelluksia,
SaaS-palvelua (pilvipalvelu), AgriSmartia tai TaloushallintoMobiilia eikä
huoltosopimus- tai päivitysmaksuja. Jäsenyyden toteamiseksi on
tilauksen yhteydessä annettava jäsentunnus.
Tilaukset: puh. (017) 264 2642/myynti tai myynti@
suonentieto.fi. www.suonentieto.fi

PÖLLÄN
MÖKKIMAJOITUS

MTK Pohjois-Suomen sopimuslakimies,
asianajo-toimisto Kai Rissanen Ky tarjoaa
MTK-Pohjois-Suomen jäsenille yrittäjinä ja
yksityishenkilöinä laaja-alaisesti juridisia
palveluja sekä avustaa heitä mahdollisissa
oikeudenkäynneissä. Lisätietoa: Asianajaja,
varatuomari Kai Rissanen¸ Kauppakatu 26
A 3, 87100 Kajaani p. 045 848 2362, kai.
rissanen@lakikainuu.fi,
www.lakikainuu.fi.

Tilavahti.com tarjoaa MTK-PohjoisSuomen jäsenille valvontakamerajärjestelmän
asennettuna -10% alennuksella.Toteutamme
laadukkaat valvontaratkaisut maatalouteen sekä
muihin käyttökohteisiin henkilökohtaisella
ja laadukkaalla palvelulla. Saat meiltä
ilmaisen suunnittelukäynnin valvonnan
toteutuksesta. Tutustu meihin:
www.tilavahti.com

Maanviljelijäperheen ylläpitämä Pöllän
mökkimajoitus vuokraa mökkejä Perämeren
suurimmalla saarella Hailuodossa, kauniilla
hiekkarannalla Pöllänlahdella. Mökkiläisten käytössä
on rantasauna, grillipaikat sekä soutuvene rannassa.
Toivotamme matkailijat tervetulleiksi sekä rentoutumaan,
että nauttimaan saaren ainutlaatuisesta luonnosta!
Majoitusta tarjotaan jäsenetuhintaan -15% ajalle
1.9. – 15.6. Varaudu todistamaan MTK:n jäsenyys
majoittumisen yhteydessä.
www.pollanmokkimajoitus.fi,
0400 168 675.

HAILUODON LOMA-ASUNNOT
Majoitusta jäsenetuhintaan -15% listahinnasta
ajalle 1.9.2019-31.5.2020. Alennus ei koske
lahjakortteja, liinavaatesettejä (10€/hlö/setti) eikä
loppusiivousta (100€/asunto). Hailudon Loma-Asunnot
tarjoaa laadukasta loma-ajan asumista rauhallisella
paikalla Pöllänlahden rannalla Hailuodossa. Tutustu
loma-asuntoihimme www.hailuodonlomaasunnot.
fi. Olemme myös facebookissa ja Instagramissa.
Varaukset lomaasunnot.hailuoto@gmail.
com tai p. +358401292276. Ilmoitathan
varausta tehdessä MTKjäsennumerosi.

Woikoski Oy antaa jäsenetua hitsauskaasuista ja
kaasupullovuokrista. Tutustu etuihin liiton nettisivuilla tai kysy
Woikosken asiakaspalvelusta 045 788 15400 asiakaspalvelu@
woikoski.fi tai jälleenmyyntipisteiltämme. Yrityksen kotisivut:
www.woikoski.fi. Lisätietoja Pohjois-Suomen aluemyyjät
Helena Niemelin puh. 040 6565 945/s-posti helena.
niemelin@woikoski.fi tai Sami Manninen puh. 040
6565 949/s-posti sami.manninen@woikoski.fi

MTK-Nivalan omistama tasokas lomamökki
Vuokatissa varattavissa kaikille MTK-Pohjois-Suomen
jäsenille jäsenetuhintaan. Huoneiston esittely ja hinnat
löytyvät MTK-Nivalan nettisivuilta www.mtk-nivala.
fi. Varauksia hoitaa MTK-Nivalan sihteeri Anne
Bodbacka, puh 040-8413763 tai sähköposti
sihteeri@mtk-nivala.fi

Rokua Health & Spa Hotel. Hyvinvointia
Rokualla 2020. 160€ / hlö / 2vrk sis. majoitus
2hh:ssa puolihoidolla (2vrk), kylpylän ja
kuntosalin vapaa käyttö, tanssilippu tai
hemmotteleva kylpy Day Spassa. Tutustu:
www.rokua.com Varaukset: myynti@
rokua.com tai p. 020 7819 200
(mainitse MTK).

SVALA ASUT
Svala.com tarjoaa tekniset alus- ja välikerrastot vapaa-aikaan
ja työhön -30% alennuksella MTK-Pohjois-Suomen jäsenille.
Kannattaa tutustua laadukkaisiin tuotteisiin ja tilata
niitä osoitteesta www.svala.com. Alennuksen saa
kuponkikoodilla: MTKkevät20 (jäsenalennusta ei
voi käyttää tarjoustuotteisiin).
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Yhdistysten yhteystiedot 2020
YHDISTYS

PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

JÄSENSIHTEERI

ALATEMMES

Junttola Martti

Pietilä Jari

Pietilä Jari

HAAPAJÄRVI

HAAPAVESI

HAILUOTO

IINSEUTU

KAJAANI

KESKIPISTE

KUHMO

KUUSAMO

KÄRSÄMÄKI

LIMINKA

LUMIJOKI

MERIJÄRVI

NIVALA

OULAINENVIHANTI

OULUJOKIVARSI

OULUNSEUTU

PALTAMO

PUDASJÄRVI

PYHÄJOKI

PYHÄJÄRVI

RANNIKKO

RANTSILA

SOTKAMO

TAIVALKOSKI

TEMMES

TYRNÄVÄ

VAALA

YLÄ-KAINUU

040 580 0446

040 718 8514

040 718 8514

martti.junttola@gmail.com

jari.pietila@gmail.com

jari.pietila@gmail.com

Pietikäinen Tiina

Rintala Heikki

Rintala Heikki

040 736 4790

040 766 8563

040 766 8563

pietikainen.tiina@gmail.com

heikki.rintala@hotmail.com

heikki.rintala@hotmail.com

Vuorenmaa Janne

Savikoski Outi

Savikoski Outi

044 371 5367

040 820 2092

040 820 2092

janne.vuorenmaa@kotinet.com

outi.jouko@luukku.com

outi.jouko@luukku.com

Vähämetsä Arto

Luoma-Aho Leena

Luoma-Aho Leena

0400 168 675

0400 430 427

0400 430 427

artovhm@gmail.com

leenaluomaaho@gmail.com

leenaluomaaho@gmail.com

Mikkola Markus

Manninen Inga

Manninen Inga

040 912 7481

0400 585 181

0400 585 181

markusmikkolantila@gmail.com

inga.manninen@pp.inet.fi

inga.manninen@pp.inet.fi

Alasalmi Lasse

Sivonen Päivi

Sivonen Päivi

050 331 8467

050 514 4907

050 514 4907

lasse.alasalmi@gmail.com

paivi.sivonen@kajaani.net

paivi.sivonen@kajaani.net

Pussinen Riku

Vääräniemi Ulla

Kylmäaho Antti

0400 387 776

044 975 8738

050 539 3441

riku.pussinen73@gmail.com

ulla.vaaraniemi@gmail.com

antti.kylmaaho@hotmail.com

Kyllönen Ari

Komulainen Outi

Komulainen Outi

0440 651 410

045 112 8968

045 112 8968

ar.kyllonen@gmail.com

akonlahti@co.inet.fi

akonlahti@co.inet.fi

Laakkonen Tuomas

Palosaari Saini

Palosaari Saini

0400 195 989

040 520 5675

040 520 5675

laakkonen.tuomas@outlook.com

saini.palosaari1@luukku.com

saini.palosaari1@luukku.com

Kumpulainen Pekka

Myllymäki Miia

Myllymäki Miia

040 511 0172

0400 771 782

0400 771 782

pekka.kumpulainen@kotinet.com

miiamyllymaki905@gmail.com

miiamyllymaki905@gmail.com

Luukinen Hanna

Sohlo Jaana

Sohlo Jaana

045 679 1104

040 822 4247

040 822 4247

hannaluukinen@hotmail.com

jaana.sohlo11@gmail.com

jaana.sohlo11@gmail.com

Repo Marko

Meskus Anne

Ollakka Kirsi

0400 345 624

040 756 1364

040 715 9648

repomt@gmail.com

anne.meskus@dnainternet.net

kirsi.ollakka@lumijoki.fi

Nisula Miitta-Mari

Nivala Ulla

Nivala Ulla

045 133 4242

044 563 5529

044 563 5529

miitta.nisula@gmail.com

ulla@mansikat.fi

ulla@mansikat.fi

Junttila Elina Hannele

Bodbacka Anne

Bodbacka Anne

040 760 2558

040 841 3763

040 841 3763

elina.junttila@huitinholstein.net

sihteeri@mtk-nivala.fi

sihteeri@mtk-nivala.fi

Hietaharju Heikki

Mäkelä Aini

Vilminko Tommi

040 729 2584

040 702 7269

040 715 6967

heikki.hietaharju@gmail.com

ainimakela@gmail.com

tommi.vilminko@netti.fi

Pitkänen Joni

Rikkola Jaakko

Rikkola Jaakko

0400 609 174

040 746 9838

040 746 9838

jonipi90@gmail.com

jaakko.rikkola@gmail.com

jaakko.rikkola@gmail.com

Lamberg Tarja

Korpela Samuli

Leipivaara Mervi

040 174 3564

040 410 6961

040 592 9701

tarjaslamberg@gmail.com

samuli.korpela@suomi24.fi

mervi.leipivaara@gmail.com

Kemppainen Erkki

Sivonen Päivi

Sivonen Päivi

040 912 4370

050 514 4907

050 514 4907

erkki.kemppainen@gmail.com

paivi.sivonen@kajaani.net

paivi.sivonen@kajaani.net

Törmänen Pekka

Hyttinen Eero

Hyttinen Eero

040 535 5834

040 303 892

040 303 892

pekka.tormanen@gmail.com

eerohy@hotmail.com

eerohy@hotmail.com

Pirkola Ari

Pärkkä Lauri

Pärkkä Lauri

0400 283 579

050 342 0478

050 342 0478

ari.pirkola@kotinet.com

parkklau@gmail.com

parkklau@gmail.com

Varis Ari

Pennanen Kimmo

Pennanen Kimmo

0400 966 184

040 733 1438

040 733 1438

ari.varis@pp.inet.fi

kimmo.pennanen@lahitapiola.fi

kimmo.pennanen@lahitapiola.fi

Joensuu Sauli

Lepistö Päivi

Lepistö Päivi

040 560 7948

040 591 0343

040 591 0343

olkijoensuu@gmail.com

lepistopaivi@gmail.com

lepistopaivi@gmail.com

Kervinen Ismo

Ojantakanen Liisa

Rosenberg Marika

0400 289 247

050 307 9824

050 384 8751

ismo.kervinen@kotinet.com

liisaojantakanen@gmail.com

marika_rosenberg@hotmail.com

Nykänen Jyrki

Hoppula Kalle

Hoppula Kalle

040 544 6554

040 706 0077

040 706 0077

jyrki.nykanen@sotkamo.net

kalle.hoppula@kuolaniemi.fi

kalle.hoppula@kuolaniemi.fi

Turpeinen Hemmo

Tyni Kauko

Tyni Kauko

044 542 5321

0400 500 334

0400 500 334

hemmotur@gmail.com

kauko.tyni@kuusamo.fi

kauko.tyni@kuusamo.fi

Junttila Seppo

Törmä Juha

Törmä Juha

040 530 7401

050 350 3557

050 350 3557

seppoju1@dnainternet.net

juha.torma@dnainternet.net

juha.torma@dnainternet.net

Matinolli Ilkka

Rusila Tiia

Pakonen Teemu

0500 588 066

050 342 7134

0400 769 392

ilkmatin@dnainternet.net

tiia.rusila@dnainternet.net

teemu.pakonen@gmail.com

Leinonen Samuli

Koukkari Mika

Koukkari Mika

040 526 6350

040 564 9267

040 564 9267

samuli.m.leinonen@gmail.com

mika.koukkari1@gmail.com

mika.koukkari1@gmail.com

Mulari Laura

Kaikkonen Sinikka

Kaikkonen Sinikka

050 342 3803

040 584 7359

040 584 7359

laura.mulari@gmail.com

kaikkonen.sinikka@gmail.com

kaikkonen.sinikka@gmail.com
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HYMYT hankkeen
tilaisuuksissa asiaa
omistajanvaihdoksista
sekä monialaisesta
yritystoiminnasta

Oulun ammattikorkeakoulun ja
MTK Pohjois-Suomen yhteisen
HYMYT hankkeen toiminta on
vuodenvaihteen jälkeen lähtenyt jo hyvin käyntiin. Lyhenne
HYMYT tulee sanoista hyvinvoivat maaseudun yritykset.
Hanketta toteutetaan kuuden
eri sisältöisen työpaketin avulla ja hankkeella on aikaa toimia
vuoden 2021 loppuun saakka.
Hankkeessa on työskennellyt
7.1.2020 alkaen Natalia Sergina- Kishlar, joka tuli hankkeeseen Oamk:n henkilönä Anita Karjalaisen hakeuduttua
uusiin tehtäviin. HYMYT -hanke tekee aktiivista yhteistyötä
alueella toimivien muiden samansisältöisten hankkeiden
kanssa. Näitä ovat mm. Proagria Oulun hallinnoima Avaimet
yrittäjyyteen- hanke sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun
hallinnoima Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin
edistäminen- hanke.
Hankkeiden yhteisten suunnittelupalavereiden tuloksena toteutettiin tammikuussa
2020 kaksi tilaisuutta, joissa oli
aiheena erilaisten omistajuusvaihdostapausten esittely. Tilaisuudet pidettiin Limingassa
ja Nivalassa. Aihe osoittautui
kiinnostavaksi – tilaisuuksiin
saapui yhteensä hieman yli 100
kuulijaa. Noiden kahden päivän aikana oli esittelyssä mm.
tilan vuokraaminen tai ostaminen perheen ulkopuoliselta
henkilöltä sekä yhden tilaesimerkin myötä myös osittaisen
oston ja vuokraamisen kautta toteutettu omistajuudenvaihdos. Lisäksi tilaesimerkkien jälkeen oli eri sidosryhmien
edustajista koottu asiantuntijapaneeli, jolle yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Keskustelua heräsikin monesta
aiheesta ja saadun palautteen
perusteella käytännössä toteutuneiden tilaesimerkkien läpikäyminen oli monen mielestä hyvä tapa tuoda asiaa esille. Omasta omistajuudenvaihdostapauksesta olivat Nivalassa kertomassa tilan ostanut
Veli Hyttinen Pyhännältä se-

Limingan tilaisuudessa Arto Kopola toi esille omat kokemuksensa
maatilan myynnistä vieraalle.
kä tilan vuokrannut Laura Parmainen Sotkamosta. Limingassa puheenvuoron käyttivät
Laura sekä tilansa perheen ulkopuolelle myyneet Hilkka ja
Arto Kopola Nivalasta. Molemmissa tilaisuuksissa osittaisen vuokraamisen ja ostamisen kiemuroita oli kertomassa
Juho Madetoja Sievistä, lisäksi
oli videonauhoitus kyseisen tilan aiemmalta yrittäjältä, joka
on Jukka Koivuoja Kalajoelta.
Helmikuussa järjestettiin
Kärsämäellä HYMYT ja Avaimet yrittäjyyteen hankkeiden
yhteinen Mistä lisää euroja tilalle- teemapäivä. Tilaisuuden
aluksi kuultiin kärsämäkisen
Seija Raudaskosken kertomus heidän oman yrityksensä
muutospolusta. Seija ja Eero
Raudaskoski aloittivat maanviljelyn luomutilallaan vuonna
2007, tuotantosuunnan ollessa
tuolloin maidontuotanto. Tänä
päivänä heidän maatilallaan on
päätuotantosuuntana lihantuotanto; pelloilla ja metsälaitumilla käyskentelee ylämaankarjaa. Lisäeuroja tilalle tuo
maatilamatkailu, jota Raudaskosket ovat menneinä vuosina määrätietoisesti lisänneet ja
kehittäneet. Omassa luennossaan Seija totesi, että muutos

maanviljelijästä maatalousyrittäjäksi on vaatinut heiltä mm.
suunnitelmallisuutta, tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä ja kouluttautumista uusiin
asioihin. Tilaisuudessa olivat
myös Proagria Oulun yritysasiantuntija Tuula Kokko kertomassa sivuelinkeinojen vaatimista luvista ja ilmoituksista sekä lehtori Nina Patrikka Oulun
ammattikorkeakoulusta puhumassa facebookin, instagramin
ja youtuben käytöstä yrityksen
markkinoinnissa. Tilaisuuden
viimeisen puheenvuoron piti Keskipiste- Leaderin toiminnanjohtaja Ilkka Peltola. Keskipiste- Leader on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluu mm.
Kärsämäki. Ilkka Peltola kertoi
kuulijoille Leader- yhdistyksen
kautta haettavasta rahoituksesta.
Jatkona hankkeen tilaisuuksiin osallistuneille tarjotaan
pienryhmätoimintaa, jossa eri
teemoihin voidaan paneutua
vielä tarkemmin ja hyödyntää
mm. vertaistuen suomat mahdollisuudet. Pienryhmien työskentely on parhaillaan alkamassa ja sitä jatketaan syksyllä.
Teksti ja kuvat Sirpa Laitinen

Virpi Ruotsalainen, Tanja Mikkola, Nina Prättälä ja Heidi Maunula keskustelevat maatilan sivuelinkeinotoiminnasta.

UUTISJYVÄT

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2020 | 1.4.2020

MTK-Rannikon kuulumisia

1.1.2020 aloitti toimintansa
MTK-Pohjois-Suomen liittoon
kuuluva uusi tuottajayhdistys
nimeltään MTK-Rannikko. Yhdistys syntyi MTK-Raahenseudun, MTK-Ruukin ja MTK-Siikajoen yhdistymisen tuloksena.
Yhdistys toimii Raahen ja Siikajoen kuntien alueella. Fuusioista voi joskus todeta, että uusi
syntyi entisten raunioille. MTK
Rannikon tapauksessa ei voida käyttää sitä vertauskuvaa,
sillä tällä kertaa yhdistyi kolme varsin aktiivista ja toimivaa
yhdistystä. Miksi sitten yhdistyttiin, jos entisetkin olivat toimivia yhdistyksiä? Rakennemuutos maataloudessa jatkuu
edelleen kovana; jäsenkentän
muuttuessa myös tuottajayhdistysten on sopeuduttava
uuteen tilanteeseen. Mitkään
merkit eivät viitanneet siihen,
että jäsenmäärät alkaisivat yhdistyksissä tulevaisuudessa
nousemaan eli jotakin oli tehtävä. Kaikissa kolmessa yhdistyksessä muodostui nopeasti
yhteinen näkemys, että yhdistymisellä saavutettavat edut
ovat suuremmat kuin haitat.
MTK Rannikon kohdalla yhdistymisessä suunnattiinkin katseet pitkälle tulevaisuuteen.
Halusimme entistä enemmän
voimaa, niin toiminnan järjestämiseen kuin etujen valvontaankin. Nyt meillä on ”leveämmät hartiat” ja yhdistystoiminta sen myötä turvattu
pitkälle tulevaisuuteen.

Yhdistymistä helpotti sekin,
että näillä kolmella yhdistyksellä oli pitkä historia yhteistyöstä. Esim. kesätanssit ehdittiin järjestää ennen yhdistymistä peräti yhdeksän kertaa
yhteisvoimin. Yhdistymisprosessissa aloitteellinen osapuoli oli MTK-Ruukki. He olivat johtokunnassa päättäneet lähteä
tiedustelemaan, onko naapuriyhdistyksissä halukkuutta
yhdistyä. Silloisessa MTK-Raahenseudun johtokunnassa
tehtiin päätös, että haluamme olla mukana neuvotteluissa. MTK-Siikajoki teki samanlaisen päätöksen ja ensimmäisen
kerran istuttiin yhdessä saman
pöydän ympärille asian tiimoilta 16.10.2018. Yhteinen sävel
löytyi nopeasti; yhdistymisneuvotteluja päätettiin jatkaa
ja ryhdyttiin laatimaan aiesopimus, johon kirjattiin kaikki käytännön asiat yhdistymiseen liittyen. Aiesopimuksen
teossa sekä muutenkin yhdistymisasioissa olivat MTK-Pohjois-Suomen liiton toimihenkilöt avustamassa ja tietysti
heiltä saatiin neuvoja muutenkin koko prosessin ajan. Kaikkiaan yhdistymispalavereja pidettiin viisi kertaa. Lisäksi oli
tietysti pakolliset sääntömuutoskokoukset. Ensimmäinen
sääntömuutoskäsittely yhdistyksissä oli kevätkokouksissa 2019 ja toinen käsittely
syyskokouksessa 2019. Teknisesti ottaen MTK-Raahenseu-

tu jäi yhdistysrekisterissä voimaan; MTK-Ruukki ja MTK-Siikajoki lakkautettiin ja liitettiin
MTK-Raahenseutuun. Yhdistys
nimettiin uudelleen. Tämä on
yleinen käytäntö, että vanhin
yhdistys jää voimaan ja muut
liitetään siihen.

Tällä hetkellä toimintaa uudessa yhdistyksessä on tälle vuodelle suunnitteilla runsaasti. Jo yhdistymisneuvotteluissa linjattiin, että toimintaa
on oltava tasapuolisesti kaikkien entisten kolmen yhdistyksen alueella. Jokaisesta yhdistyksestä on pyritty keräämään
hyviä käytäntöjä ja aikaisem-
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min suosittuja tapahtumia on
tarkoitus järjestää jatkossakin.
Lisäksi pyritään aina kehittämään jotain uutta. Jotakin tähän alkuvuoteen ehdittiin jo
toteuttaakin, mutta loput kevään tapahtumat on luonnollisesti koronan takia peruttu.
Tähän keväälle suunniteltua
toimintaa/ tapahtumia oli mm.
talvirieha, tuottajien taukotupa-toiminta ja kylvöjen toukosiunaus. Heinäkuussa on perinteiset kesätanssit. Tarjoamme jäsenille myös Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet
ja jäsen toisen puolen. Lisäksi
useita tapahtumia on tulossa

yhdessä sidosryhmien kanssa, joissa olemme yhdistyksenä mukana. Mainittakoon
myös, että meillä on tulossa
marraskuussa 100 v. juhla, sillä MTK-Raahenseutu oli perustettu v. 1920.
MTK-Rannikon kokonaisjäsenmäärä on yli 600 -meillä
on siis varsin iso yhdistys. Johtokunnassa olemme vakuuttuneita siitä, että päätös yhdistyä
oli oikea. Meidän tehtävänämme on osoittaa se myös kaikille MTK-Rannikon jäsenille. Kun
kolme näin vireää yhdistystä
laitetaan yhteen, lopputulos
ei voi olla muuta kuin huip-

puluokkaa. Vinkkinä voisinkin
sanoa, että yhdistykää hyvissä ajoin, ennen kuin toiminta
hiipuu kokonaan. Asiassa kuin
asiassa on aina selkeä etulyöntiasema, kun ollaan ajoissa liikkeellä. Myös mahdollinen aikaisempi yhteistyö yhdistysten välillä selkeästi madaltaa
kynnystä ja auttaa uuden yhdistyksen liikkeelle lähdössä.
Ja muutenkin vaikkei yhdistyminen olisi vielä ajankohtaista,
kannattaa yhteistyötä naapuriyhdistysten välillä suosia. Monesti yksittäinen yhdistys ei
saa tapahtumiin tarpeeksi väkeä liikkeelle. Yhdessä järjestämällä saa helposti väkimäärän
moninkertaistettua. Kaikkeen
uuteen kannattaa muutenkin suhtautua avoimin mielin.
Muutoksessa on aina myös uusi mahdollisuus!
Koronan riepotellessa tällä hetkellä käytännössä koko
maailmaa, ei voi tässä tilanteessa muuta kuin toivottaa
parempaa huomista päivää
sekä kevään jatkoa ja toivotaan suotuisaa kesää ja kasvukautta 2020!
Toivotaan, että tämä epidemia muistuttaa kotimaisen
ruuantuotannon merkityksestä ja palauttaa sille ansaitsemansa arvostuksen!
Yhteistyöterveisin
Sauli Joensuu
MTK-Rannikko Ry
puheenjohtaja

MTK Rannikon nuorten ryhmä suunnittelemassa toimintaa nuorille.

VILOLIX™-NUOLUKIVET
TERVE PÖTSI – TEHOKAS TUOTANTO
Kampanjaetu: 1.1. - 31.5.2020: Osta 10 kpl 22,5 kg tai 3 kpl 80 kg
Vilolix-kiveä, saat kaupan päälle vitamiinituotteita. Osta 10 kpl 20 kg tai
4 kpl 50 kg Nuolux-kiveä, saat kaupan päälle vitamiinituotteita.

80 kg
22,5 kg

MTK:n jäsenille
30 % alennus
Svalan tuotteista

Vilolix™ Lypsy
80 kg
22,5 kg

Vilolix™ Natur

20 kg

30 % alennus
Svalan tuotteista
MTK:n jäsenkortilla 30 % alennus Svalan
tuotteista Outlet-myymälässä Kärsämäellä
tai Svalan verkkokaupassa kuponkikoodilla
MTKkevät20.

Svala Outlet
Nelostien varrella
Paanutie 4
86710 Kärsämäki

Nuolux Vitamin

Soveltuvat myös
luomutuotantoon.

www.svala.com

Jäsenalennusta ei voi hyödyntää yhtäaikaisesti muiden Svala-alennuksien kanssa.
Kampanjatarjous on voimassa 30.6.2020 asti.

Vilomix Finland Oy
puh. 010 402 7700
www.vilomix.fi

80 kg
22,5 kg

Vilolix™ Magnesium

80 kg
22,5 kg

Vilolix™ Umpi

50 kg
20 kg

Nuolux

50 kg
20 kg

Nuolux Tunnutus

Kun ostat koko lavan Vilolixtai Nuolux-nuolukiviä, saat
kaupan päälle laadukaan
Melitta Look Thermkahvinkeittimen.
Kysy lisää alue-edustajaltasi:
Heikki Rimpiläinen p. 040 545 6183
heikki.rimpilainen@vilomix.farm
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Lomituspalvelulaki uudistuu
kahdessa vaiheessa

Konstan päiväkoti vieraillulla Toivolan tilalla Paltamossa.

Tiivistelmä yhdistysten
välisen Vuoden Helmipalkinnon kisahakemuksista
Vuoden Helmi on MTK yhdistysten välinen kisa, jossa palkinnot jaetaan jo seitsemättä
kertaa. Kilpailussa menestyy,
kun yhdistys erottuu positiivisella ja innovatiivisella tavalla vuoden 2019 toiminnassa
muista yhdistyksistä. Menestymisen salaisuus voi piillä
suositun tapahtuman tai tapahtumasarjan järjestämisessä, kunnostautumisessa jäsenten kohtaamisessa, kuntavaikuttamisessa, kuluttajatyössä
jne.
Vuoden 2019 toiminnan osalta kisaan hakemuksen jättivät
seuraavat yhdistykset: MTK
Kajaani, MTK Liminka, MTK
Nivala, MTK Paltamo ja MTK
Raahenseutu. Yhdistyksillä oli
monipuolista toimintaa, josta
osa kertoi laajasti omassa kisahakemuksessaan osan taas
enemmän korostaessa jotakin
yksittäistä tapahtumaa.
MTK Kajaanilla on ollut vuodesta 2005 iso Maaseutua ei
voi tuoda- kyltti erään tilan
konehallin seinässä, näkyvällä
paikalla 5-tietä ajettaessa Kuluntalahden kohdalla. Kyltti
kaipasi uusimista ja niinpä yhdistys aloitti asian työstämisen.
Uuden kyltin suunnitteli Si-

ni-Maria Karjalainen Vuolijoelta; kyltin tekstinä on Puhtain
ruoka tulee kotimaasta. Yhdistys painatti kyltin kuvalla myös
t-paitoja ja kauppakasseja, joita oli myynnissä mm. Seppälässä Nälkämaan markkinoilla
syyskuussa.
MTK Liminka on vuoden
2019 aikana aloittanut suunnitelmallisen yhteistyön paikallisen MHY:n kanssa ja saanut
heidän toimistonsa käyttöön
mm. yhteisten kahvihetkien
järjestämiseen. Yhteistyö on
koettu erittäin toimivaksi ja sitä onkin tarkoitus jatkaa.
MTK Nivala järjesti vuoden
2019 aikana mm. huhtikuussa
bioenergiapäivän sekä tarjosi
joulukuussa joulupuuroa yhdessä MHY:n kanssa. Nivalan
yhdistyksellä on Sotkamossa
lomamökki Artturi, jota tarjotaan jäsenille vuokralle. Lisäksi yhdistys on mm. vienyt vasikoita Katvalan Kotieläinpihaan
ja näin osaltaan mahdollistanut sen toimintaa.
MTK Paltamo järjesti vuonna 2019 kaksi päiväkotilasten ja esikoululaisten vierailua
alueen maatiloille. Vierailuilla
lapset pääsivät mm. antamaan
nimen pienelle vasikalle sekä piirtämään rehupaaleihin.

Yhdistys on panostanut myös
koululähettilästoimintaan ja
järjestänyt useita koululähettiläsvierailuja alueen alakouluille; samalla on jaettu Ruokaa –
kirjat Korpitien koululle, kirjastoihin ja kirjastoautoon.
MTK Raahenseutu järjesti huhtikuussa 2019 Maatalous kunnan elinvoiman vahvistajana- seminaarin, joka oli
suunnattu kuntapäättäjille. Tilaisuudessa yhdistys jakoi luottamushenkilöille Ruokaa- kirjat. Tilaisuuden järjestämisestä
saatu palaute kuntapäättäjiltä
oli myönteistä ja yhdistyksellä
on tarkoitus järjestää samankaltainen tapahtuma jatkossa vuosittain. Yhdistys järjesti keväällä myös kylvöjensiunaustilaisuuden yhdessä seurakunnan kanssa, tilaisuus oli
Raahenseudulla laatujaan ensimmäinen ja onnistui erittäin
hyvin.
Johtokunta päätti tutustuttuaan hakemuksiin valita voittajaksi MTK Raahenseudun.
Hakemus lähti jatkoon valtakunnalliseen Vuoden Helmi –
kisaan ja MTK Raahenseudulle
luovutetaan 1000 euron palkinto liiton kevätkokouksessa.

Lomitusjärjestelmän uudistamistyö käynnistyi sosiaali- ja
terveysministeriön järjestämässä Lomituspalvelujen tulevaisuus –seminaarissa maaliskuun puolivälissä. Perhe- ja
peruspalveluministeri Krista Kiuru korosti seminaarissa lomituspalvelun merkitystä maatalousyrittäjien tärkeänä hyvinvointipalveluna, jonka toimivuus halutaan turvata
myös jatkossa. Kehittämistyössä halutaan saada lomituksen
kaikkien osapuolten ääni kuuluviin. Otakantaa.fi -palvelussa
on avattu kysely, jossa voi käydä kertomassa omia näkemyksiä lomituspalvelujen kehittämistarpeista.
Maatalouden muutokset
luovat tarpeita lomituspalvelun uudistamiselle
Lomitusjärjestelmän uudistamistyössä pyritään löytämään
ratkaisuja maatalouden rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin. Kotieläintilojen verkko
harvenee, mikä tarkoittaa lomittajille entistä pidempiä työmatkoja ja -päiviä. On tärkeää
etsiä ratkaisuja, joilla huolehditaan lomittajien työn houkuttelevuudesta, jotta palvelun saatavuus turvattaisiin jatkossakin.
Myös lomittajien ammattitaito nousee entistä keskeisempään rooliin. On myös
pohdittava, minkälaisia osaamisvaatimuksia lomittajille
asetetaan ja miten lomittajan
työtä jatkossa rajataan, kun
tiloilla on enenevässä määrin
laajempaa osaamista vaativaa
toimintaa ja tekniikkaa.

Lakimuutokset tähtäävät
yhdenvertaisuuteen
Hallitusohjelman mukaan lomituslainsäädännön uudistamiseen on varattu 6 miljoonan euron lisärahoitus. Lomituspalvelulain uudistaminen
on tarkoitus käynnistää kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kiireellisimmät, muun muassa EU:n
valtiontukisääntelyyn liittyvät
Teksti Sirpa Laitinen muutokset, joilla tavoitellaan

esimerkiksi lomituspalvelujen
yhdenvertaistamista. Ensimmäinen lakipaketti astuisi voimaan vuonna 2022.
Toisessa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kokonaisvaltaisempi uudistus, johon kuuluvat lomituslakien ja lomitushallinnon uudistaminen. Kokonaisvaltaisemman uudistuksen taustalla on maatalouden
rakennemuutoksesta lähtevä
tarve kehittää lomituspalvelun sisältöä ja ratkaista nykyiseen lakiin liittyviä ongelmia.
Toisen vaiheen lainmuutospaketti astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2024.
Lomituspalveluihin
oikeutettujen yrittäjien
piiri laajenee
Ministeriön mukaan EU:n valtiotukisääntelystä tulevia uudistustarpeita ovat mm. lomituspalvelujen ulottaminen
myös elinkeinoverolain mukaisesti verotettujen maatalousyritysten yrittäjiin sekä ravija ratsuhevosten hoidon rajaaminen lomituspalvelulla hoidettavien töiden ulkopuolelle.
Lisäksi ensimmäisen lakipaketin myötä luovuttaisiin maatalousyrittäjän päätoimisuuden
vaatimuksesta.
Lomituspalveluiden saamiseen edellytyksenä olisi, että
maatalousyrittäjän tulisi itse
tehdä riittävä määrä maatalousyrityksen päivittäin välttämätöntä kotieläinten hoitotyötä. Ministeriö kaavailee alarajaksi vähintään 3 tuntia päivässä. Sijaisapumaksu olisi kaikille
jatkossa sama ja itsejärjestetyn
lomituksen korvaukseen esitetään korotusta.
Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävään sijaisavun säädökset ovat tällä hetkellä monimutkaisia ja niitä
pyritään yksinkertaistamaan
tulevissa lakiuudistuksissa.
Ehdollista sijaisapua koskeva
sääntely uudistettaisiin. Myös
osasairauspäiväraha voisi jatkossa olla sijaisavun saamisen
perusteena. Velvoite pitää vuosilomat yhtä aikaa koskisi jatkossa entistä laajempaa asia-

kasjoukkoa.
Mela haluaa olla
kehittämässä lomituspalveluja myös jatkossa
Vielä on avoinna, tuleeko maatalouslomitus siirtymään toisen vaiheen lakipaketissa kunnilta maakunnille. Jos lomitus
ei päädy maakuntien hoidettavaksi, punnittavaksi jää, mikä hallinnon malli palvelisi lomitustoimintaa mahdollisimman hyvin. Vaihtoehdoksi nykyiselle hallintomallille sosiaali- ja terveysministeriö esittää
esimerkiksi mallia, jossa Mela
hoitaisi viranhaltijapäätökset
keskitetysti.
Mela on mielellään jatkossakin mukana toteuttamassa
maatalouslomitusta. Haluamme turvata myös lähivuosina
nykyisen lomitusjärjestelmän
toimintavarmuuden. Lomituspäivien ja yrittäjien määrän
väheneminen uhkaa lisätä palvelun haavoittuvuutta. Paikallisyksiköitä yhdistämällä voimme turvata varajärjestelmiä ja
tuoda joustavuutta lomitusjärjestelyihin etenkin äkillisissä lomitustarpeissa. Yhdistämisiin liittyvät selvitykset ovat
parhaillaan käynnissä.
Nyt on aika vaikuttaa
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut mahdollisuuden ottaa kantaa lomituslainsäädännön uudistukseen. Ota
kantaa.fi -sivustolla voi kertoa
oman näkemyksensä lomituspalvelujen tulevaisuuteen
vaikuttavista tekijöistä sekä
ministeriön laatimista ensimmäisen ja toisen vaiheen lakimuutosehdotuksista. Kysely
on auki 3. toukokuuta saakka.
Sivustolla voi tutustua myös
lomitusseminaarin materiaaleihin.

Päivi Wallin
Melan lomitus- ja työkykypalveluista vastaava johtaja
paivi.wallin@mela.fi

Ajantasaisin tieto MTK:n koronaan liittyvästä tiedottamisesta löytyy

www.mtk.fi/korona

KUUNTELE PODCAST

#Maaltavastaajat #MTK ry #Finland
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Auditoinnista
kohtuullinen tulos

MEILTÄ
RENKAAT
- parannettavaakin jäi MAATALOUTEEN
JA URAKOINTIIN

PEFC metsäsertifioinnin vuosittainen, ulkoinen auditointi tapahtui jälleen syyskuussa.
Auditointiyritys DNV-GL hyväksyi sertifiointitoimikunnan
kokoamat korjaavat toimenpiteet auditoinnissa havaittuihin
poikkeamiin, joten sertifikaatti
säilyi edelleen voimassa.
Pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Markku Ekdahl on ilahtunut siitä,
että haasteellinen kulotustavoite saavutettiin, luonnon ja
metsäpalojen avustuksella, jo
toisena vuotena peräkkäin. Samoin taimikonhoidossa päästiin tavoitteisiin rimaa hipoen
ja korjuujälki pysyi hyvällä tasolla. Petrattavaakin auditoinnista jäi.
Edellisen auditoinnin kolme
lievää poikkeamaa olivat nyt lisääntyneet yhdeksään lievään
poikkeamaan, joista metsänomistajan toimintaa koskettavia oli kolme. Joitakin edellisen Kemera-lain aikaisia oji-

tushankkeita oli jäänyt toteuttamatta, mikä johti suunnittelutuen takaisinperintään ja
myös poikkeamaan sertifioinnissa. Parilta metsänomistajalta ja toimijalta oli jälleen unohtunut metsänkäyttöilmoituksen teko ennen hakkuun aloittamista. Maanmuokkauksen
ja ojituksen vesiensuojelutoimien puutteet koskivat sekä
metsänomistajien omatoimisia että toimijoiden toteuttamia hankkeita.
Yritysten toimintaan liittyviä
poikkeamia aiheuttivat puutteellinen metsänhoitotöiden
laadunseuranta, hakkuun yhteydessä erehdyksessä hakatut 2 kpl metsälain 10§ kohdetta ja säästöpuiden liian
pieni määrä uudistushakkuilla. Myös työturvallisuuteen
liittyvissä asioissa ja urakointikäytännöissä havaittiin joitakin puutteita. Lisäksi muutama
toimija oli käyttänyt alihankinnassaan sertifiointiin sitoutumattomia yrittäjiä ja korjuujäl-

jen seurannassa havaittiin joitakin puutteita.
PEFC metsäsertifikaatti on
kansainvälinen, ulkopuolisen
auditoijan varmentama järjestelmä, jolla osoitetaan kansainvälisillä markkinoilla, että suomalainen puuraaka-aine on
peräisin kestävästi hoidetuista
metsistä. PEFC metsäsertifiointi on metsänhoitoyhdistysten
jäsenille maksuton jäsenetu.
Sertifikaatteja hallinnoi Kestävän metsätalouden yhdistys ry.
Alueellisesti toiminnasta vastaavat eri toimijoiden edustajista muodostuvat toimikunnat. Pohjois-Suomen kolme
maakuntaa, Lappi, Kainuu ja
Pohjois-Pohjanmaa kuuluvat
Pohjoisen sertifiointitoimikunnan vastuulle.

NYT LEVIKEPYÖRÄT
EDULLISESTI!

Kirjoittaja
Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö/
Pohjois-Pohjanmaa
markku.ekdahl@mtk.fi

AGRICULTURAL TIRES

Joutsentie 11, Ylivieska Puh. (08) 410 123 Mikko 050 400 1952

Pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Markku Ekdahl on ilahtunut siitä, että haasteellinen kulotustavoite saavutettiin, luonnon ja metsäpalojen avustuksella, jo toisena vuotena peräkkäin. Samoin taimikonhoidossa päästiin tavoitteisiin rimaa hipoen ja korjuujälki pysyi hyvällä tasolla. Petrattavaakin auditoinnista jäi.

Ostamme kesäkorjuukelpoisia leimikoita
Kysy lisää hankintaesimiehiltämme
Eero Parkkila p. 040 540 9416
Haapajärvi- Reisjärvi - Sievi
Lestijärvi - Toholampi - Halsua
Marko Vilppola p. 040 842 9024
Nivala - Kärsämäki - Ylivieska
Kannus - Kokkola
Marko Siekkinen p. 044 769 4886
Pyhäjärvi - Pihtipudas - Kinnula
Kivijärvi - Viitasaari
Pertti Engman p. 040 759 2532
Haapavesi - Pulkkila - Piippola
Oulainen - Pyhäntä

Youtube:
MTK-Pohjois-Suomi
Videoita tapahtumista,
toiminnanjohtajan terveisiä,
jumppa-videoita…

Facebook sivu:
MTK-Pohjois-Suomi
Ajankohtaista tietoa
tapahtumista ja muista
meille tärkeistä asioista.

Instagram:
mtkpohjoissuomi
Ajankohtaista asiaa tiiviissä
muodossa. Pohjois-Suomen
maaseutunuorten oma tili
PSManut

MONIPUOLISET
URAKOINTIPALVELUT
• Säilörehun korjuu ajosilppuriketjuilla

- uusimmissa koneissa kuiva-aine- ja satomittaus

•
•
•
•
•
•
•

Kokoviljasäilörehun korjuu
Maissin kylvö (SAMCO-tekniikka)
Maissin korjuu
Peltojen tasauslanaus ja -ruuvaus
Kaivinkonetyöt
Sekä muut peltotyöt
Pihojen ja teiden auraus ja hiekoitus

Ari Poutiainen p. 0400 509 543
Vihanti - Ruukki - Rantsila - Liminka
Temmes - Tyrnävä - Muhos- Kestilä
Vaala - Utajärvi
Janela Lapveteläinen p. 044 769 4880
Kiuruvesi - Pielavesi - Vieremä - Vuolijoki
etunimi.sukunimi@hasa.fi

Sievi • Pauli 040 566 7962 • Mika 040 523 7592 • www.konejaket.fi
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Hanna ja Pekka Luukinen pyrkivät kehittämään maidontuotantoa kustannustehokkain askelein. - Laskukone on yhtä tärkeä kuin traktorikin. Kuvasta puuttuu maatalousyhtymän kolmas osakas, Liisa.

Parsinavetta on rakennuksena
erittäin toimiva
Hanna, Pekka ja Liisa Luukisen maidontuotantotilalla liputetaan
kustannustehokkuuden puolesta. Viisi vuotta sitten tilalla
päädyttiin pihaton sijaan investoimaan uusi parsinavetta.

MTY Luukisen tila Limingassa
on erinomainen esimerkki tilasta, joka on pystynyt vastaamaan maidontuotannon haasteisiin.
- Olemme eläneet viimeiset
15 vuotta laskukone kädessä
ja jalat tiukasti maassa. Investoinnit on tehty todella tarkkaan harkiten, Hanna Luukinen kiteyttää.
Tilalla on tällä hetkellä 45
lypsävää ja viisi vuotta sitten
rakennettu parsinavetta.
- Kun parsinavetta on hyvin
suunniteltu, työt sujuvat nopeasti ja jouhevasti. Ja mikä
parasta; laitettuamme reilun
1,2 miljoonan euron pihaton
piirustukset takaisin piirongin laatikkoon, säästimme heti miljoonan. Tämä päätös oli
sinetti myös paremmille yöunille.
Keskiluokassakin
pärjätään
Hanna ja Pekka Luukinen ottivat isännän kotitilan nimiinsä vuonna 2005. Sukupolvenvaihdoksen aikoihin tilalla oli
12 lehmää ja noin 50 hehtaa-

ria peltoa.
Kokiksi kouluttautunut Hanna ja lypsytilalla varttuneelle
Pekalle oli alusta lähtien selvää, että tilaa kehitetään, mutta velkataakka pyritään pitämään kuitenkin kohtuuden rajoissa.
- Mitään ei ole tehty hetken mielijohteesta, sillä pidämme tärkeänä, että toiminnan täytyy olla hallittua
kaikilla osa-alueilla. Myös siinä vaiheessa kun ryhdyimme
miettimään uutta tuotantorakennusta, pidimme johtoajatuksena, ettei navetankaan
tarvitse olla iso ja kallis. Maidontuotannolla voidaan pärjätä keskiluokassakin, Hanna
taustoittaa.

jatyöt tehtiin omalla kaivinkoneella ja iso osa puutavarasta
saatiin omasta metsästä. Myös
osa navettakalusteista, kuten
ruokkija ja lypsykoneisto ostettiin lopettavilta tiloilta käytettyinä.
Hankkeen hintalappu saatiin Hannan mukaan puristettua noin 300 000 euroon.
- Maksamista riittää tässäkin,
vaikka maidon tuottajahinta
on vuoden 2015 romahduksen
ja Venäjän pakotteiden myötä
hieman noussutkin.
Luukisen tilalla ollaan kuitenkin tyytyväisiä viiden vuoden takaiseen investointiin.
- Parsinavetassa eläimet ovat
rauhallisia ja myös loukkaantumisia on todella harvoin. Karjan hyvinvoinnin lisäämiseksi
Osa navettakalusteista
olemme sitoutuneet myös pitkäytettyinä
kään laidunnukseen. Kun karKustannustehokkuus korostui ja oleilee ja syö ulkona toukomyös itse rakennusvaiheessa. kuusta syyskuuhun, niin tämä
- Laskukone oli myös tässä näkyy mukavalla tavalla myös
vaiheessa kovassa käytössä. viivan alla.
Säästöä haettiin ja sitä myös
saatiin, mutta avainasemassa Varajärjestelmä
oli kuitenkin tarkka toiminta- koronan varalle
suunnitelma. Esimerkiksi poh- Myös Luukisen tilalla suhtau-

dutaan vallitsevaan koronavirukseen hyvin vakavasti.
- Jo ennen valmiuslakia
olemme pitäneet toiminnoissamme maalaisjärjen mukana
ja viime aikoina erityisesti käsien pesua on lisätty entisestään. Tilalla asuu riskiryhmään
kuuluvia, joten heidän suojelemisekseen on luotu myös oma
varajärjestelmä. Esimerkiksi tilan vanhan emäntä on valjas-

tettu varalle, jos joku meistä
sairastuu. Ja tiukan paikan tullen myös naapuri- ja ystäväapu
ovat olemassa. Koronan edessä on oltava nyt todella hereillä, sillä myös maitotilat ovat
hyvin haavoittuvaisia.
Vallitsevista olosuhteista
huolimatta Hanna-emäntä sanoo Luukisen tilan tuottavan
maitoa entiseen malliin.
- Ihmisten on syötävä myös

tulevaisuudessa. Onneksemme kotimaisen ruoan kysyntä
on tällä hetkellä nousujohteinen, joten tähän meidän tuottajienkin tulee nyt vastata ja
pitää pyörät pyörimässä. Paikoilleen ei saa jäädä, ei meidän eikä muidenkaan, Hanna
rohkaisee.
Teksti ja kuvat: Anne Anttila

Tilalla on tällä hetkellä 45 lypsävää ja viisi vuotta sitten rakennettu parsinavetta.
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VALOA JA VOIMAA
Mitä maksat sähköstäsi?

Tarjoamme kilpailukykyiset sähkönmyyntihinnat.
Tutustu tarjoushintoihin kotisivuillamme
www.korpelanvoima.fi/sahkonmyynti ja ole yhteydessä.

Aurinkopaneelit katolla?
Ostamme aurinkosähköä asiakkailtamme kaikkialta Suomesta.

Kuvassa kunniakirjan luovutus. Kuvassa vasemmalta Mats Mikkonen, Markku Karjalainen ja
yhdistyksen puheenjohtaja Laura Mulari.

Mats Mikkosta
huomioitiin stipendillä
MTK-Ylä-Kainuun kevätkokouksessa Hyr ynsalmella
12.3.2020 huomioitiin innokasta ja esimerkillisen aktiivista nuorta Mats Mikkosta.
Mats on toiminut nuoresta iäs-

tään huolimatta usealla karjatilalla lomittajana ja kiireapuna.
Kiinnostus maataloustöihin ja
etenkin karjatöihin on virinnyt
jo nuorena. Nyt kokemusta on
kertynyt erilaisista pihatoista ja

parsinavetoista ja kaikki navettatyöt kiinnostavat. MTK-Pohjois-Suomi toivottaa Mats Mikkoselle jatkuvaa menestystä
opintojen ja maataloustöiden
parissa.

Maatalous
Rätinki Oy
Maa- ja metsätalouden erityistuntemusta
vaativia kirjanpito ja talousneuvonta
palveluita
Myös Neuvo 2020- kilpailukyvyn parantamisen palvelut

Sähkönmyyntimme
palvelee numerossa
06 874 7340
(arkisin klo 8-16) tai
sahkonmyynti@korpelanvoima.fi

KORPELANVOIMA.FI

Korpelan Energia kuuluu vuonna 1919 perustettuun Korpelan Voima
konserniin. Toimipisteemme sijaitsee Kannuksessa.

Kunnon eväillä
kesää kohti!
KUN TILAAT
karjallesi 1000 kg rakeisia
kivennäisiä, erikoisrehuja
ja Premi-Tähti-kivennäisiä
tai 2000 kg muita jauheisia
kivennäisiä kerralla

SAAT KAUPAN
PÄÄLLE

SÄHKÖISEEN KIRJANPITOON VOI SIIRTYÄ
MILLOIN VAIN TILIKAUDEN AIKANA.

sinun evääsi viileänä
pitävän Sortino Trail
-kylmärepun.

---VARAA SIIS AIKA ILMAISEEN ESITTELYYN
JOKO NIVALAAN RÄTINGIN TOIMIPISTEELLEMME TAI
OMALLE TILALLESI!

Kampanja
voimassa
16.3.–31.5.2020
Saat halutessasi
kampanjaedun
alennuksena.

--OTA YHTEYTTÄ JA SOVI AIKA KANSSANI!
Hanna-Kaisa Kalmukoski 040 632 5020
hanna-kaisa.kalmukoski@ratinki.fi

08 514 4700
kinnusentahtirehut.fi
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Hyvä yhteistyö on tilan
kantavin voima

Arttu ja Juho Oikarisen luotsaama Voittola Oy on esimerkki kahden sukupolven
saumattomasta yhteistyöstä. Isä ja poika Oikarinen ovat tehneet lihakarjatilallaan
mittavia investointeja, joista tuoreimpiin lukeutuu ajan mukainen kasvattamo.
“Jos tämän kokoisella ei pärjää,
niin sitten annetaan olla”.
Tällaisella ajatusmallilla Arttu ja Juho Oikarinen kipparoivat Siikajoen Luohualla sijaitsevaa lihakarjatilaansa.
- Periaatteemme on, että tilakoko täytyy pitää järkevissä
mittasuhteissa. Liian isot yksiköt altistavat eläintaudeille ja
rasittavat myös tilallisia. Kun
työmäärä on sopiva, niin kaikki voivat hyvin, isä ja poika Oikarinen luonnehtivat.
Voittolan kasvattamossa on
240 eläinpaikkaa ja tämä määrä tulee Artun ja Juhon mukaan myös riittämään.
- Viimeiset viisi vuotta on
laajennettu, kehitetty ja rakennettu, joten nyt on aika keskittyä olennaiseen eli lihantuotantoon.
Peruskoulusta
tilanpitoon
Oikarisen tilalla on aina totuttu tekemään työtä ja vastaamaan haasteisiin myös vaikeina aikoina.
Juho Oikarinen kertoo ottaneensa vastuun pienestä maitotilasta jo 18-vuotiaana. Sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin
vuonna -82.
- Käytännössä jäin tilalle suoraan peruskoulusta, sillä isäni
sairastuttua vaihtoehdot olivat
vähissä. Armeijan ja maamieskoulun jälkeen ryhdyin kuitenkin päätoimiseksi isännäksi. Tilalla oli tuolloin muutama hehtaari maata ja pieni lypsykarja.
Hyvin me kuitenkin pärjättiin,
vaikka Aila-emäntäkin tuli taloon lukiopohjalta, Juho muistelee isännyyden alkuvaiheita.
12 vuoden ajan Aila ja Juho
tekivät töitä yhdessä, kunnes
emäntä sairastui työperäiseen
astmaan. Tämän seurauksena
Aila kouluttautui uuteen ammattiin, nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajaksi.
- Päätin, että lehmiä pidetään
siihen saakka, kunnes emäntä
saa vakinaisen työn. Vuoteen
2002 saakka hoidin pariakymmentä lypsävää ja kun navetta
tyhjeni, lähdin vieraan töihin.
Tein kahdeksan vuoden ajan
pääsääntöisesti lomitus- ja konehommia, mutta kesät meni oman tilan peltohommissa.
Siirryimme vuonna 2005 peltojen osalta luomutuotantoon,
joten tilan vilja on myyty siitä
lähtien ulkopuolelle.
Vuokrakarjalla
uuteen alkuun
Kymmenen vuotta sitten Juho
Oikarinen palasi takaisin karjanhoidon pariin.
- Vuokrasin tuttavaisännän
lihakarjatilan eläinpaikoista

puolet. Päätimme, että hoidamme karjaa vuoroviikoin
vuoteen 2015 saakka ja tämän
jälkeen jatkamme tahoillamme kasvinviljelijöinä. Näin tapahtuikin, joskin saman vuoden keväällä Arttu ilmaisi kiinnostuksensa tilanpitoon. Tämän ilouutisen jälkeen suunnitelmat menivät onnekkaalla
tavalla uusiksi, Juho muistelee
naureskellen.
Myös Artulle itselleen kiinnostus tilanpitoon tuli yllätyksenä.
- Nuorempana minulla ei ollut minkäänlaista aikomusta jäädä kotitilalle. Lukion jälkeen ryhdyin “reppureissaajaksi ja matkustin vuodeksi Espanjaan, jossa opiskelin urheiluhierojaksi. Sieltä palattuani
tein erilaisia tehdashommia,
muun muassa helsinkiläisessä elektroniikkatehtaassa. Tehdastyö ei ollut kuitenkaan minun juttuni, joten sanouduin
irti ja lähdin vuoden 2014 syksyllä Australiaan. Hyppy tuntemattomaan oli suuri, sillä minulla oli vakituinen työ ja tur- Arttu, vas ja Juho Oikarinen ovat tyytyväisiä tekemiinsä investointeihin. - Toimeentulo täytyy saada kohtuudella, ei jatkuvalla kasvulla, joten tämä kokoluokka riittää meille.
vattu palkkapussi.
Puolen vuoden
koeaika
Australiassa Artulla oli aikaa
miettiä tulevaisuuden askelmerkkejään sekä tutustua samalla myös paikalliseen maatalouteen.
- Reppureissaajana hankin
rahaa tuntipalkkaisena renkinä. Kun työt hoiti hyvin, niin
pääsi vielä seuraavanakin päivänä keräämään parsakaalia,
Arttu paljastaa naureskellen.
Arttu palasi Suomen Luohualle vuoden 2015 helmikuussa.
Kotiinpaluun jälkeen Oikarisen tuvassa sovittiin, että Juho
antaa pojalleen puolen vuoden koeajan, jonka aikana Arttu voi rauhassa tutustua tilan
töihin ja toimintatapoihin.
- Lisäksi halusin varmistaa,
että poika tekee varmasti oikean ratkaisun. Tähän hommaan täytyy lähteä vapaaehtoiselta pohjalta, sillä avain
pärjäämiseen on vahva tahto
ja mielenkiinto alaan, Juho sanoo.
Kuuden kuukauden koeaika
osoitti, että Arttu viihtyy navetassa ja vieläpä oikein hyvin.
Tämän jälkeen isä ja poika
ryhtyivät yhteistuumin kehittämään tilaa.
Ensitöikseen Arttu osti kummisedältään maatilan.
- Kaupassa tulivat koneet,
maat sekä tyhjilleen jääneet
tuotantotilat. Samalla ostin
isältäni kyseisessä navetassa
vuokralla olleen karjan.

Vuoden 2018 syksyllä Oikarisen lihakarjatilalle valmistui 240-paikkainen kasvattamo. Tulevana kesänä eläinten hyvinvointi kohenee
entisestään, kun navettaan investoidaan ajanmukaiset ritiläkumimatot.
Tilakauppojen jälkeen Juho perustimme maatalousyhtyjäi jatkamaan kasvinviljelyä ja män ja 12 päivää myöhemmin
Arttu jatkoi eläintenpitoa.
osakeyhtiön, Voittola Oy:n.
Kun toiminta oli niin sanotusHyvinvointi
ti saman lipun alla, ryhdyimme
edellä
suunnittelemaan myös uutta
Isä ja poika Oikarisen yhteis- navettaa. Päädyimme avaimet
työ sujui ensihetkistä lähtien käteen -ratkaisuun ja saman
mallikkaasti, joten lähes sa- vuoden syksyllä Artun ostaman tien Arttu ja Juho ryhtyi- malle tilalle nousi 240-paikkaivät miettimään tilojen yhdis- nen kasvattamo. Samalla vantämistä sekä toimintojen siir- ha navetta remontoitiin juottämistä osakeyhtiön alle.
tamoksi.
- Myös tässä edettiin ripeään
Nopealla aikataululla toteutahtiin. Vuoden 2018 alusta tetut hankkeet ovat onnistu-

neet Artun ja Juhon mukaan
hyvin mallikkaasti.
- Olemme tyytyväisiä, niin
tehtyihin kuin tekemättä jätettyihinkin ratkaisuihin. Toiminnan keskiössä on sekä eläinten
että ihmisten hyvinvointi. Nämä asiat on huomioitu yksinomaan jo siinä, että olemme
mitoittaneet toiminnan kohtuullisten työtuntien ympärille.
Toimeentulon mittari ei saa olla jatkuva kasvu, vaan mielenkiinnon säilyttäminen. Tämä
eläinmäärä riittää meille.

Lihantuottajina Arttu ja Juho Oikarinen luottavat myös
siihen, että suomalaisen ruoan
arvostus nousee tulevaisuudessa uudelle tasolle.
- Koronavirus on nostanut
keskiöön omavaraisuuden tärkeyden. Toivottavasti tämän
myötä kotimaisista tuotteista,
kuten lihasta, oltaisiin valmiita
myös maksamaan. Meitä tuottajia tarvitaan tulevaisuudessakin.
Teksti ja kuvat: Anne Anttila
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Puumarkkinoilla
odotuksia jo paremmasta

– koronavirus tuo epävarmuutta
vientimarkkinoille
Puukauppa on Pohjois-Suomessa käynyt odottavissa tunnelmissa. Pohjois-Suomen
yksityismetsien ostomäärä
770 000 m3 jäi puoleen edellisvuodesta (2019 – 1 515 000).
Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 370 000 m 3
(784 000), Kainuussa 181 000
m3 (392 000) ja Lapissa 220 000
m3 (338 000). Puumarkkinoiden osalta on odotuksia paremmasta. Puunostojen painopiste on siirtynyt kesä- ja
kelirikkokorjuukohteisiin, josta kielii myös raakapuun pieni hinnan nousu markkinoilla.
Lopputuotteiden markkinoilla ainoastaan sellun markkinahinta on saavuttanut pohjan ja lähtenyt orastavaan nousuun. Mekaanisen metsäteollisuuden vaikea markkinatilanne jatkuu. Heikon puukaupan
ohella hakkuumäärät ovat olleet laskussa johtuen huonoista korjuukeleistä ja lakkojen
vaikutuksesta. Toisaalta heikko talvi ja lumen puuttuminen mahdollistaa esimerkiksi
taimikonhoitotöiden käynnistämisen suuressa osassa Suomea. Positiivisina seikkoina

kapuumarkkinoille. Koronan
tuoman epävarmuuden lisäksi Keski-Euroopan hyönteis- ja
myrskytuhojen vaikutus sekoittaa puutuotemarkkinoita.
Kysynnän hetkellinen heikkeVientimarkkinoiden
neminen ja ylitarjonnan jatepävarmuuteen
kuminen eivät ainakaan edistä
vaikuttaa koronavirus
Koronaviruksen markkinavai- puumarkkinoiden orastavaa
kutukset ovat yleisesti nega- toipumista.
tiivisempia kuin ennalta arvioitiin. Maailmantalous uhkaa Raakapuun markkinoilla
heiketä ainakin väliaikaisesti, siirrytään kesäkorjuumikä vaikuttaa myös viennis- kohteisiin
tä elävään Suomeen. Suomen Talvikorjuu on ollut ongelmistalouskehitys heikkeni jo en- sa leudon talven takia. Osa talnakkoarvioita enemmän vii- vikorjuukohteista siirtyy myöme vuoden lopulla sekä vien- hemmin toteutettavaksi. Puunin osalta alkuvuodesta. Koro- markkinoilla kysyntä kohdisnaviruksen ennakoidaan vie- tuu nyt kesä- ja kelirikkokohvän Suomen talouden miinus- teisiin. Näissä hintataso on
merkkiseksi kuluvana vuonna. perinteisesti korkeampi kuin
Koronaviruksen tuoma epä- talvikorjuukohteissa. Puun
varmuus vaikuttaa kuluttajien hinta on hieman noussut ja
ja teollisuuden ostokäyttäyty- puukauppakin vähän piristymiseen. Puupohjaisten hygie- nyt. Puukauppojen kilpailutniatuotteiden kulutus toden- taminen on erityisen tärkeää,
näköisesti voi jopa kasvaa. Toi- kun kysyntä alkaa elpymään.
saalta investointien lykkäämi- Tärkeää on muistaa katkonnen voi heikentää esimerkiksi nan vaikutus puukauppaan ja
puutuotteiden kysyntää. Lop- hakkuutulokseen. Puukaupan
putuotteiden kysynnän muu- mittausasiakirjoilla on voitava
tokset näkyvät viiveellä raa- todentaa, että puukauppasovoi nähdä kesäkorjuukohteiden kysynnän käynnistymisen
ja sen, että markkinoilla on jo
odotuksia paremmasta.

pimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen
asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan
lausunto. Metsänomistajan
hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen apua korjuun valvonnassa, johon saa valtakirjakauppana metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija-avun.
Lisätietoja:
Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö/
Pohjois-Pohjanmaa
markku.ekdahl@mtk.fi
040 357 6377
Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö/Kainuu
seppo.miettunen@mtk.fi
040 822 5321
Samuli Kokkoniemi
Kenttäpäällikkö/Lappi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
samuli.kokkoniemi@mtk.fi
040 920 9731
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SALAOJASORA

MURSKEET, SEULOTTU MULTA,
HIEKKA JA LUONNONKIVET!
SORA- JA KALLIOMURSKETTA, ERI LAATUJA

Kaivinkonetyöt sekä lavettikuljetukset
MYÖS PUUTAVARAKULJETUKSET

T&T KANGASHARJU
Teemu
Tapani

040 5867099
0400 585042

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy
Täyden palvelun talo
PALVELUA METSÄNKIERTOAJAN
JOKA VAIHEESEEN!
Vuodesta 2003 toiminut metsäpalveluyritys, joka
haluaa Sinun nauttivan metsänomistamisesta!
Kaikki metsäalan palvelut yhdeltä toimijalta!
Ota yhteyttä:
Aki Kiviniemi
Asko Mäkelä

040 578 6760
050 501 5123

Pääasiallinen
toimialue

Oulaistenkatu 50 C 1, 86300
OULAINEN
www.msh.fi
etunimi.sukunimi@msh.fi

Pohjois-Suomen nurmiasiantuntijat kokoontuivat
Nurmituotannon asiantuntijat kokoontuivat syksyisen
tuulen kannustamina keskustelemaan nurmentuotannon
uusista tutkimustuloksista ja
käytännöistä Kalajoelle Santas
resort -hotellille. Ohjelmaan
saadut alustukset herättivät
keskustelua ja toivat näkemys-

tä keskusteluun alueen maatalouden mahdollisuuksista ja
nurmituotannon kasvavista satotasoista.
Seminaarin keskeisin sanoma oli, että suomalaiset viljelijät ovat maidon ja lihantuotannossa edelläkävijöitä. Hiilitaselaskenta ja ympäristö-

asioihin keskittyminen parantavat maatilojen tuottavuutta
ja kannattavuutta. Biokaasuntuotanto parantaa tilatason
hiilitasetta, jos se on taloudellisesti kannattavaa ottaa käyttöön. Suomi on edelläkävijä
rehuhyötysuhteen tehokkuudessa ja karjanlannan käytös-

sä. Tilatason laskennassa hiilidioksidipäästöt ovat kilpailijamaita pienemmät ja samat
keinot, jotka parantavat taloudellista tilannetta vievät myös
päästöjä alaspäin. Ympäristötehokkuus perustuu nimenomaan lähellä tuotetun nurmen käyttöön.
Politiikka ei tunnista riittävästi hiilensidontaa, jonka
vuoksi on kiire saada tutkittua
tietoa, jotta poliittiset päätökset eivät ole epäreiluja alueen
maatalouden kilpailukyvylle.
Tieto maaperän sitomasta hiilimäärästä on todella vaatimatonta. Kotimaisen tutkimuksen
riittävät resurssit ja toteutus
ovat perustana sille tielle, jota
pitkin mennään hiilineutraalia
ja nykyistä kestävämpää tuotantoa. Tarvitsemme lisätietoja
ilmastopolitiikkaan ja mittaustekniikan kehittämiseen.
Olemme ylpeitä omasta
tuotannostamme. Maidon ja
naudanlihan tuotannon hiilijalanjäljen ratkaistaan pitkälti
nurmipohjaisen karkearehun
kautta. Naudat pelastavat osaltaan maapallon tilaa.

Mukana
sosiaalisessa
mediassa

Kaikki kiinteistöihin liittyvät
arvioinnit ja lakiasiat
• maa- ja metsätalouskiinteistöjen ja
toimitilakiinteistöjen arviointi
• lunastustoimitukset ja - korvaukset
• kaupunkimaan arviointi
• yhteiskuntarakentamisen arviointiprojektit
Vesa Hakola
Kiinteistöarvioija, AKA
p. 0400 507 222
vesa.hakola@arviointikeskus.fi
Rautatienkatu 16 C 22, 90100 OULU
• perinnönjako, sukupolvenvaihdos, avioero,
testamentti, veroasiat
• sopimus-, vahingonkorvaus- ja riita-asiat,
oikeudenkäynnit
• kaavoitus- ja rakennuslupa-asiat, ympäristöluvat
• tilusvaihto, alueiden jaot, lunastus, yksityistiet
• neuvonta ja konsultointi, veroasiat
Timo-Matti Torppa
Varatuomari, OTM
p. 040 138 5890
timo.torppa@arviointikeskus.fi
Huhtalantie 2, Seinäjoki

Facebook sivu:

Nurmitoimikunnan kokoonpano ylhäältä vasemmalta Janne Kiljala, Kimmo Hirvikallio, Erkki Joki-Tokola, Ilkka Mustonen, Vesa Nuolioja, Juha Nivala. Alhaalta vasemmalta Pekka Petäjäsuvanto,
Matti Tyhtilä, Raija Suomela, Sirpa Laitinen ja Risto Välimaa. Kuvasta puuttuvat Tuija Linjakumpu,
Timo Lehtiniemi, Olli Valtonen, Marko Puhto, Juha Sohlo. ja Markku Karjalainen.

Lisätietoja:
Nurmitoimikunnan
puheenjohtaja Matti Tyhtilä
040 564 9804

MTK-Pohjois-Suomi

Ajankohtaista tietoa tapahtumista ja muista
meille tärkeistä asioista.
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MEILTÄ RATKAISUT NURMEN KALIUMLANNOITUKSEEN!

TUOTETIEDOT
(pääravinteita kg/t)
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Org. Suositeltu
aines käyttö (t/ha)

Soilfood Boost NPK

11

19,4

0,5

1,3

25

2,5

79

5-10

Soilfood SOILI 1-0-18-11

6,4

12,8

0,36

1,5

182

109

25,4

0,5

Ota yhteyttä! Sami Nivala, 040 053 1834 | sami.nivala@soilfood.fi. Kaikki yhteystiedot osoitteesta soilfood.fi.
Ps. Meiltä myös keväälle kalkit toimitettuina.

Hankkijalta ykkösluokkaan

Astu uuteen maailmaan. Tule, koe ja aja CLAAS!

CLAAS -traktorit, -puimurit, -kurottajat, -pyöräkuormaajat, -nurmikoneet
Myynti:
Jouko Lotvonen p. 010 768 4915
Arto Pesola
p. 010 768 4916
Esa Pulska
p. 010 768 4821

