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UUTISJYVÄT

Pohjois-Suomi

TOIMINNANJOHTAJALTA

SYYSKOKOUKSET 2020

Jäsentiedot kuntoon
Ensi vuoden alussa on tärkeää saada jäsenkohtaiset tiedot ajan tasalle, koska jäsenmaksun
määräytymisperusteet muuttuvat. Tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenmaksun määräytymistä ja tasapuolisuutta. Olethan oman yhdistyksen jäsensihteeriin yhteydessä tilan tietojen päivittämiseksi. Jäsensihteereiden yhteystiedot ovat tässä lehdessä näppärästi koottuna.
Koronan aiheuttama poikkeusaika on satanut
viljelijöiden laariin. Harvassa ovat ne kuluttajat, jotka eivät kotimaista tuotantoa ostopäätöksissä ja ruokapöydässään arvoistaisi. Ruokaturvaa, puhtaat elintarvikkeet ja kotoisen tuotannon omavaraisuus ovat asioita, jotka yhteiskunta haluaa myös yhdessä säilyttää ja turvata.
Aina ei poliittisissa avauksissa tätä kuitenkaan
huomata. Maataloutta on helppo syyllistää Itämeren sinilevälautoista siihen tyyliin että suurelle yleisölle tulee kuva ympäristötuen merkityksettömyydestä. Tätä vastaan on helppoa
puolustautua sillä, että karjavaltaisen alueemme pintavesien tila on parantunut kirjojen
koon ja tuotannon tehostamisesta huolimatta.
On selvää että viljelijä huomioi ympäristönsä,
koska toimeentulo on riippuvainen ympäristön
huomiointi.
Jos kasvukaudet ovat vaihtelevia on ohjelmakauden siirtymäjakso seuraavan kahden vuoden ajalle saatu kuitenkin varmistettua. Tukitasojen muuttumista ei tarvitse jännittää ja voidaan keskittyä nykyisen tuotannon kehittämiseen etenkin satotasojen osalta. Joitain asioita
on pystytty varmistamaan jo seuraavalle ohjelmakaudelle. Tukikatto ei tule leikkaamaan kehittyneiden tilojen tuloja, mitä voidaan pitää
edunvalvonnan voittona seuraavalle ohjelmakaudelle. Myös tukioikeuksista luopuminen selkeyttää tulevaa ohjelmaa.
Markkinoiden rakenne suhteessa hiilineutraalisuuteen ja siihen miten laskenta ja päästö
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toteutuvat aiheuttavat päänvaivaa. Ei voi olla
niin, että kotimaisesta tuotannosta päästöt lasketaan ja tuontiruoasta tai energiasta laskenta jätetään tekemättä. Tällä tavalla toimien rapautamme oman tulevaisuutemme, emme saa
elinkeinoja kannattavaksi vaan yritystoiminta siirtyy tuontipainotteiseksi ja työttömyys lisääntyy sekä talouskasvu pysähtyy. Tätäkö todella halutaan. Meillä on avaimet käsissä siihen,
että voimme rakentaa hiilineutraalin elintarviketuotannon ja hoitaa metsiä niin että hiilensidonta lisääntyy. On käsittämätöntä, ettei mahdollisuuksia energiaomavaraisuuden rakentamiseen nähdä tätä paremmin ja että tavoitteet
ja toiminta on näin kaukana toisistaan. Heikossa kannattavuustilanteessa keinot kustannuksia mahdollisesti lisäävään vihreämpään tuotantomalliin ei ole mahdollista. Maatalouspolitiikka ja markkinatilanne aiheuttavat sen, että
ala ei kykene tulevaisuusinvestointeihin ilman
valtion rahoitusta.
Järjestö kehittyy ja muuttuu muun maailman
mukana. Tulemme tulevina vuosina ottamaan
isoja harppauksia uusien kanavien rakentamisessa, jotka tuovat jäsenkunnan äänen paremmin esille ja mukaan edunvalvontatyöhön ja eri
asioiden valmisteluun. Jatkossa viesti on sama
eri tasoilla maatalouden puolustamisessa. Järjestön voima ei synny sähköisistä kokouksista
vaan yhteisistä fyysisistä kohtaamisista, joissa
viljelijät näkevät kollegoitaan.

Yhdistys

Pvm

Klo

Paikka

Rannikko

14.10.

10.00

Tervakankaan Peruna Oy, Niittytie 61, Karinkanta

Pyhäjoki

15.10.

10.00

Metsästysmaja, Pyhäjoki

Haapajärvi

15.10.

19.00

JEDU, Erkkiläntie 1

Keskipiste

15.10.

19.00

kunnantalo, Pulkkila

Nivala

16.10.

10.00

MTK:n kokoustila, Kalliontie 18 L 40

Pyhäjärvi

16.10.

10.00

Pitokartano Verkkoranta, Verkkorannantie 65

Merijärvi

16.10.

13.00

Ristivuoren mökki, Ristivuorentie 89

Kajaani

20.10.

10.00

Vanha kunnantalo, Vuolijoki

Kuhmo

20.10.

10.00

Pajakka-sali, Kuhmo-talo

Sotkamo

20.10.

19.00

Sotkamon Pitopalvelu, Huuskontie 2a

Ylä-Kainuu

21.10.

10.00

valtuustosali, kunnantalo, Suomussalmi

Paltamo
OulainenVihanti
Kuusamo

22.10.

10.00

Neste Kontiomäki

27.10.

10.00

Honkamaja, Hietalantie 91, Oulainen

27.10.

10.00

valtuustosalin takaosa, kaupungintalo

Hailuoto

27.10.

10.00

Luotosali, kunnanvirasto

Lumijoki

27.10.

19.00

Lumijoen Nuorisoseura, Ylipääntie 83

Taivalkoski

27.10.

19.00

Taivalvaaran monitoimitalo, Hiihtokeskuksentie 4

Kärsämäki

27.10.

19.00

Paakarin Pysäkki, Teollisuustie 1

Pudasjärvi

28.10.

10.00

Liepeen väentupa, Liepeentie, Pudasjärvi

Iinseutu

29.10.

10.00

YliTannilan toimitalo, Ritvantie 658 B, Yli-Ii

Oulujokivarsi

29.10.

10.00

Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, Rokua

Rantsila
29.10.
Liminka, Tyrnävä,
29.10.
Alatemmes, Temmes
Haapavesi
30.10.

19.00

Metsätalo, Rantsila

19.00

Hannuksen Piilopirtti, Tyrnävä

Kiitollisuus alueemme vahvasta maataloudesta
10.00 Villa Korkatti, Pulkkilantie 810
ja puhtaista elintarvikkeista kantaa myös tule2.11.
19.00 Vesi-Jatuli, Jokelantie 20, Haukipudas
vaisuudessa. Vaikka isommat investoinnit vaa- Oulunseutu
tivat jatkossa enemmän valmistelua ja aikaa, Vaala
3.11.
19.00 Vastuksen talo, Veneheitontie 916, Veneheitto
uskon innostusta ja aktiivisuutta tiloilta löytyvän. Tulemme olemaan kärkimaakuntien jou- Kaikissa kokouksissa sääntömuutosten toinen käsittely
kossa ruoantuotannossa ja biotalouden kehityksessä myös tulevaisuudessa.
Toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä 040 564 9804

Olethan oman yhdistyksen jäsensihteeriin
yhteydessä tilan tietojen päivittämiseksi:
YHDISTYS

JÄSENSIHTEERI

ALATEMMES

Pietilä Jari 040 718 8514 jari.pietila@gmail.com

HAAPAJÄRVI

Rintala Heikki 040 766 8563 heikki.rintala@hotmail.com

HAAPAVESI

Savikoski Outi 040 820 2092 outi.jouko@luukku.com

HAILUOTO

Luoma-Aho Leena 0400 430 427 leenaluomaaho@gmail.com

IINSEUTU

Manninen Inga 0400 585 181 inga.manninen@pp.inet.fi

KAJAANI

Sivonen Päivi 050 514 4907 paivi.sivonen@kajaani.net

KESKIPISTE

Kylmäaho Antti 050 539 3441 antti.kylmaaho@hotmail.com

KUHMO

Komulainen Outi 045 112 8968 akonlahti@co.inet.fi

KUUSAMO

Palosaari Saini 040 520 5675 saini.palosaari1@luukku.com

KÄRSÄMÄKI

Myllymäki Miia 0400 771 782 miiamyllymaki905@gmail.com

LIMINKA

Sohlo Jaana 040 822 4247 jaana.sohlo11@gmail.com

LUMIJOKI

Ollakka Kirsi 040 715 9648 kirsi.ollakka@lumijoki.fi

MERIJÄRVI

Nivala Ulla 044 563 5529 ulla@mansikat.fi

NIVALA

Bodbacka Anne 040 841 3763 sihteeri@mtk-nivala.fi

OULAINEN-VIHANTI Vilminko Tommi 040 715 6967 tommi.vilminko@netti.fi
OULUJOKIVARSI

Rikkola Jaakko 040 746 9838 jaakko.rikkola@gmail.com

OULUNSEUTU

Leipivaara Mervi 040 592 9701 mervi.leipivaara@gmail.com

PALTAMO

Sivonen Päivi 050 514 4907 paivi.sivonen@kajaani.net

PUDASJÄRVI

Hyttinen Eero 040 303 892 eerohy@hotmail.com

PYHÄJOKI

Pärkkä Lauri 050 342 0478 parkklau@gmail.com

PYHÄJÄRVI

Pennanen Kimmo 040 733 1438 kimmo.pennanen@lahitapiola.fi

RANNIKKO

Lepistö Päivi 040 591 0343 lepistopaivi@gmail.com

RANTSILA

Rosenberg Marika 050 384 8751 marika_rosenberg@hotmail.com

SOTKAMO

Hoppula Kalle 040 706 0077 kalle.hoppula@kuolaniemi.fi

TAIVALKOSKI

Tyni Kauko 0400 500 334 kauko.tyni@kuusamo.fi

TEMMES

Törmä Juha 050 350 3557 juha.torma@dnainternet.net

TYRNÄVÄ

Pakonen Teemu 0400 769 392 teemu.pakonen@gmail.com

VAALA

Koukkari Mika 040 564 9267 mika.koukkari1@gmail.com

YLÄ-KAINUU

Kaikkonen Sinikka 040 584 7359 kaikkonen.sinikka@gmail.com

SYKSYN 2020
TAPAHTUMAT

MTK-Pohjois-Suomen Jäsenlehti 2/2020
Julkaisija:
MTK-Pohjois-Suomi
www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi

Muutokset mahdollisia
koronatilanteen vuoksi!
Tarkemmat ohjelmat
ja aikataulut löytyvät
sivuilta:
pohjois-suomi.mtk.fi

Oulun toimisto:
Rautatienkatu 16 C 22. 90100 Oulu.
020 413 3500

• Syyskokouskierros
loka-marraskuu
(erillinen listaus)
• 14.11. Maaseutunuorten
lentopalloturnaus,
Pudasjärvi
• 4.-25.11. MHY valtuustovaalit
• 30.11. Liiton syyskokous,
Kainuun opisto, Paltamo
• 10.-13.11. Jäsenmatka
Rukalle

Päätoimittaja:
Tyhtilä Matti

Hankkeiden
tapahtumat:
Hymyt :
• 14-15.10. Hyvinvointipäivät
Törmälän tila, Siikajoki
• 20-22.11. Jelppi- ryhmän
koulutus, Oulu
Tietolinkki:
• 3.11. Maatilojen SPV-päivä,
Ylivieska, Centria AMK
• 16.11. Tilusjärjestelytilaisuudet Oulainen ja
Nivala
• 10.12. Tuottajaorganisaatio
viljatilan näkökulmasta
-tilaisuus, webinaari

Kajaanin toimisto :
Kauppakatu 25 A. 87100 Kajaani

Myös Spotifyssa
hakusanalla:
Kotitilalta

Pohjois-Suomi
OMA RADIO-OHJELMA
KOTIELÄINTUOTANNON
AMMATTILAISILLE!

Kotitilalta-podcastissa jututamme
asiantuntijoita, kysymme kokemuksia
tiloilta ja tarjoamme ajankohtaisia
vinkkejä maatilan arkeen.

Viritä Peltorisi Kotitilalta
-podcastin taajuudelle!

hkscanagri.fi/podcast
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Arki maaseudulla
jalostuu podcastiksi
”Viime keväänä peltotöissä
traktorin kopissa kuuntelin elämäni ensimmäisen podcastin.
Sitä ennen en edes oikeastaan
tiennyt mitä ne on, ja kuka niitä kuuntelee.”, Maija Kylmänen
kertoo tapahtumista, jotka
johtivat siihen, että nyt hänellä ja toisella maaseudun puuhanaisella Hanna Luukisella on
oma podcast Landella luistaa,
neljä jaksoa julkaistuna ja yli
tuhat kuulijaa on näitä jaksoja
kuunnellut. Taustavoimana on
mukana MTK-Pohjois-Suomi.
Podcastia voisi kuvailla verkossa julkaistavaksi radio-ohjelmaksi.

Inspiraatio on
helppo löytää

”Innostujaluonne teki tepposet”, on Hanna Luukisen selitys
siihen, että miten hän päätyi
ääneen maaseutupodcastiin.
Maija Kylmänen on kirjoittanut
humoristista blogia maaseudun elämästä nimellä Viranomaisen valvoma ja miettinyt,
että alkaako blogi olla jo vanhanaikainen kanava. Aiheesta naapurinsa Hannan kanssa
juteltuaan huolimaton heitto
sivulauseessa:”Pitäisi varmaan
tehdä podcastia”, johti siihen,
että Hanna ehdotti, että laitetaanko idea toteutukseen. Jaksojen teemat putkahtivat ilmoille aikalailla itsestään. ”Ideointi ei ole ollut vaikeaa. Niin
paljon on aiheita, joista haluaisi puhua ja koko ajan tulee
lisää, kun kuuntelee kollegoita, seuraa somea ja kuuntelijat

laittavat ehdotuksia.”, kertoo
Hanna Luukinen.
Landella luistaa -podcastin
perusajatukseksi kaksikko halusi, että sen täytyy olla leppoisaa kuunneltavaa, sisältö
on sopivan kepeää, itselleen
saa nauraa ja kesto on sopivan
lyhyt, noin 20 minuuttia per
jakso. ”Meidän heiniä ei ole
puhua ilmastonmuutoksesta, CAP-uudistuksesta, turvepeltojen päästöistä tai uusista
lajikekokeista. Niille on aivan
omat kanavansa. Me puhutaan
elämästä maalla, ihmissuhteista, maanviljelijän töistä, kaikista aiheista semmoisella arkisella tasolla. Paljon on myös
maalaiselämässä korostuvia aiheita, joista puhutaan liian vähänkin. Semmoisia asioita on
hyvä tuoda esille ja siksi tehtiin
esimerkiksi jakso, jossa vanhaisäntä kertoi kokemuksiaan
tilan siirtämisestä seuraavalle sukupolvelle.”, kertoo Maija
Kylmänen.

sessä arvelutti eniten jaksojen
editointi, mutta Hanna Luukinen otti homman opetteluun
ja se alkaa sujua huolettomasti. Äänitysstudioksi keksittiin auto. ”Nyt oikeastaan näkyvyys ja homman markkinointi
on seuraava projekti. Eihän somessa näy enää helposti, kuin
maksettu sisältö, joten tässäkin asiassa aktiiviset kuuntelijat ovat suurin apu”, analysoi
Maija Kylmänen.
”Elämässä tulee mietittyä
ihan liikaa, että kehtaako sitä
mitään. Vaikka joka jakson äänityksen jälkeen hirvittää, että
kuinka typerältä sitä kuulosti,
niin kyllä semmoinen itsekritiikki kannattaa vaimentaa ja
antaa mennä!”, toteaa Maija
Kylmänen ja kiittelee työpariaan: ”Hannasta saan tosi paljon voimaa. Juttu alkaa luistaa
kuin itsestään ja aina voi luottaa, että Hanna saa kopin aiheista. Yksin ei välttämättä uskaltaisi olla niin rohkea.”

Kuuntelijoiden
kanssa yhdessä

Landella luistaa:
Kuuntelijamäärät ovat olleet
Ota seurantaan Spotifyssa,
podcastin tekijöille iloinen yl- Facebookissa ja Instagramissa
@landellaluistaa
lätys ja vastaanotto ollut hyvin
kannustava. Uusia konsepteHanna Luukinen 37 v.
ja ja tapoja tuoda maaseutua
esille kaivataan. Sen sijaan paMTY Luukisen tila
lautetta Hanna Luukinen toiLypsykarjatalous
Vuodesta 2005
voisi enemmän: ”Sitä on tullut oikeastaan harmillisen väMaija Kylmänen 35 v.
hän. Tässä homman suola on
just se, että tämä olisi mahdolNiittymylläri Oy
lisimman vuorovaikutteista.”.
Luomuviljanviljely
Alunperin podcastin tekemiVuodesta 2012

Kuva: Ella Pulkkinen

Puheenjohtajalta

Nyt hihat heilumaan
Kunnianhimoa maatalouden tulovirtaan
ja kivennäisiä
tilaamaan!
Kuluneena vuotena maataloutta on nostettu esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa voimakkaasti ja laajasti. Keväällä koronapandemian
ensimmäisen aallon osuessa
Suomeen, huoltovarmuus ja
ruoan omavaraisuus nostettiin
sille kuuluvalle jalustalle. Olimme sankareita. Korona-aallon
laimentuessa sankarin viitta
riisuttiin ja työvälineeksi valikoitui ruoska, jolla suomalaista maataloutta vedetään pitkin
selkää vesistöjen ja ilmaston
pilaamisen nimissä. Pohjanoteeraus oli Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kehotus valita ostoskoriinsa ruotsalaisia maito- ja lihatuotteita ympäristösyihin
vedoten. Tuossa yhteiskunnallisessa asemassa toimivan
henkilön täytyy muistaa kaikissa sanomisissaan yhteiskuntavastuunsa ja nyt syvä ideologia
ajoi harkintakyvyn ja loogisen
ajattelun päälle voimalla.
Monissa keskusteluissa on
maan tavaksi tullut vaatia entistä kunnianhimoisempaa vesistön suojelua, ilmastopolitiikkaa, energiapolitiikkaa ym.
Samassa yhteydessä annetaan
ymmärtää, että asioihin ei ole
tähän mennessä ollut mitään

vaatimuksia. Vähemmästäkin
pyörityksestä tiloilla ollaan ihmeissään ja huolissaan omasta tulevaisuudesta. Tähän kun
lisätään vielä taloushuolet,
markkinoiden herkkyys sekä
tuotantosopimuksien aikaansaama epävarmuus, on tiloilla
valtavat paineet niskassa ja parisuhteet sekä terveys koetuksella. Lisäksi mediassa vilahtelee vaatimukset yleisestä kuuden tunnin työpäivän kestoon
siirtymisestä. Ei voi kuin kysyä,
että eletäänkö me samassa
Suomessa, jossa toisilla on ympäripyöreät työpäivät ja osalle pitäisi maksaa vapaa-ajasta
palkkaa.
Kaikesta kunnianhimoisuudesta huolimatta kunnianhimovaatimuksia maatalouden
tulokehityksen kääntämisestä
selkeälle nousu-uralle en ole
havainnut, vaikka maataloustulo kyntää lohduttomasti
pohjamudassa tuotantosuunnasta riippumatta. Eräs kainuulainen suuri ajattelija vertasi nykymaataloutta mahoon
loppuun lypsettyyn lehmään,
jota yritetään silti vielä lypsää,
vaikka kuntoluokka on painunut alle yhden. Jäljellä on vain
luut ja nahka sekä runkoon
nähden isolta näyttävä uta-

re. Kuntouttaminen ja toipumisaika tällaisessa tilanteessa
on pitkä, jotta mahdollinen tiinehtyminen on mahdollista ja
uuden elämän riemu koettavissa. Se vaatii todellista kunnianhimoa, mutta kuka kuntouttamiseen rohkenee ryhtyä? Olisiko siinä MTK:lla roolia? Pitäisikö MTK:n olla aloitteellinen ja laatia maatalouden
tulevaisuuden tiekartta, aivan
kuten ilmastotiekarttakin, jossa kartoitettaisiin maatalouden nykytila ja tulevaisuuden
mahdollisuudet muutamaksi
vuosikymmeneksi eteenpäin.
Viime hallituskauden lopulla laadittiin niin kutsuttu Karhisen raportti, josta nostettiin
nykyiseen hallitusohjelmaan
muutamia toimia. Olisi ehkä aika alan itse miettiä miltä maatalouden halutaan näyttävän
muutaman vuosikymmenen
päästä ja mitä toimia se vaatisi.
Taloudellisen tilanteen korjaamiseksi ja tilojen elpymiseksi olemme laatineet yhdessä MTK-Pohjois-Savon kanssa
aloitteen EU:n maatalouteen
myönnettyjen elpymisrahojen
kohdentamiseksi korvauskelvottomien peltojen tuen piiriin saamiseksi. Toimenpiteellä autettaisiin maatalouteen

ja maamme huoltovarmuuteen investoineita tiloja ja saatettaisiin samalla kaikki pellot
samanarvoisiksi tukien osalta tuoden maakuntiimme kaivattua tulovirtaa sekä hyvinvointia.
Haasteista huolimatta hyvää
syksyn jatkoa ja pidetään huolta toisistamme ja itsestämme.

KUN TILAAT
1000 kg rakeisia kivennäisiä,
erikoisrehuja ja Premi-Tähtikivennäisiä tai
2000 kg muita jauheisia
kivennäisiä kerralla

SAAT KAUPAN
PÄÄLLE
tyylikkään ja monikäyttöisen
softshell-takin.
Kampanja voimassa
1.9.–31.10.2020
Saat halutessasi
kampanjaedun
alennuksena.

08 514 4700
kinnusentahtirehut.fi

Jari Ahlholm,
puheenjohtaja
MTK-Pohjois-Suomi
jari.ahlholm@mtk.fi
050 533 9796
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MTK:n edunvalvonta tekee työtä
omaisuuden suojan hyväksi
Peltoporot

Alueemme maantieteellinen
sijainti poronhoitoalueen etelälaidalla aiheuttaa ristiriitoja
aktiivisen maatalouden ja poronhoidon välille. Jostain syystä porojen aiheuttamia vahinkoja on vähemmän poronhoitoalueen pohjoisemmissa osissa. Johtuuko asia maatalouden

Lunastuslaki
MTK:n perustehtävä on puolustaa maanomistajaa tilanteessa, jossa omaisuuden suojaa rikotaan. Näitä tilanteita
saattaa syntyä infran rakentamisen yhteydessä, kaavoituksessa tai eritasoisten kaavojen
määrittelyissä. Pahimmat esimerkit nousevat esille tilanteessa, jossa kunta hakiessaan
lunastuslain mukaista toimitusta maanomistajan maihin.
Omaisuuden suojaa on nipistetty määrätietoisesti 1970-luvulta lähtien. Samalla kun muu
lainsäädäntö on tiukentanut
omaisuuden käyttöön liittyviä
määräyksiään (ihan aiheellisesti varmastikin), niin omaisuuden suojaa ei ole tehostettu.
Tästä syntyy perusoikeuksien
epätasapaino. Nyt elämme

keskittymisestä rakennemuutoksen myötä vai ammattimaisemmasta porohoidosta, johon
liittyy riittävän resurssin varaaminen paimentamiseen pois
viljelysmailta vai, ei ole vielä
selvinnyt.
Poronhoitolain muuttaminen arvioimislautakunnan toiminnan osalta etenee. Tavoitteena on nykyistä nopeampi,
tasapuolisempi ja etenkin toi-

mivampi järjestelmä ratkaisemaan maanomistajan ja poronomistajan välisiä ristiriitoja ja
vahinkotilanteita. Uuden arviolautakunnan toiminta alkaa
vuoden 2021 alussa. Tavoitteena on lakkauttaa kuntakohtaiset arvioimislautakunnat ja perustaa koko poronhoitoalueella
toimiva puolueeton asiantuntijaelin porovahinkolautakunta.
Tuleva lautakunta antaa pyyn-

nöstä lausuntoja siitä, ovatko
porot aiheuttaneet poronhoitolaissa korvattavaksi säädettyä
vahinkoa ja mikä on vahingon
suuruus sekä mikä on paliskunnan aitaamisvelvollisuus.
Suurimmat sallitut poroluvut-työryhmän työssä osana
suurinta porolukua paliskuntien tulee laatia laiduntenhoitosuunnitelma, jolla se osoittaa
huolehtivansa siitä, ettei yli-

sellaista aikaa, että ympäristövaatimuksia tullaan jälleen
kiristämään, jotta pystymme
saavuttamaan tavoitteemme
luonnon monimuotoisuuden
heikkenemisen pysäyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen
torjunnaksi. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kuitenkin
on alkujaan rakennettu vahvan omistusoikeuden päälle.
Kun maaomaisuudella on arvo,
siitä pidetään huolta, sitä vastaan on mahdollista saada rahoitusta ja pääomalla on mahdollista saada omaisuus tuottamaan sekä luomaan kasvua
ja hyvinvointia yhteiskuntaan.
Jotta luottamus yhteiskuntaan säilyy, on pakko tehostaa
omaisuuden suojaa ja muistaa
sen arvo perusoikeuksiemme
tasapainossa.
MTK on kymmenen vuoden
ajan vaatinut lunastuslainsää-

dännön uudistamista ja maanomistajille maksettavien lunastuskorvauksien korottamista.
Asia on ollut nykyisen ja edellisen hallituksen ohjelmissa mukana vahvasti. Sipilän hallituskaudella korvausuudistus saatiin jo valmiiksi, mutta asia ei
ehtinyt eduskuntaan asti, kun
vaalit tulivat. Tällä hetkellä lainuudistuksen päällä seisovat
hallituspuolueet, jotka eivät
ole vielä päässeet sopuun lakimuutoksen sisällöstä. Hallituksen esityksen luonnoksen
piti tulla lausunnoille toukokuussa ja eduskuntakäsittelyn
piti alkaa nyt syyskuussa. Asia
ei kuitenkaan ole pysynyt alkuperäisessä aikataulusuunnitelmassaan.
MTK toivoo maksettaviin
korvauksiin Ruotsin mallia eli
lunastustoimituksessa korvattaisiin lunastushinnan päälle

25 prosentin korjauskertoimen
mukainen lisä. Korjauskerroin
turvaisi sen, että omaisuuden
suoja varmuudella toteutuisi kaikissa pakkolunastustilanteissa. Muita uudistukselta odotettuja muutoksia on,
että käypä arvo muutettaisiin
markkina-arvoksi ja arviointimenetelmien etusijajärjestyksestä luovuttaisiin. Hankkeen
vaikutukset otettaisiin jatkossa huomioon korvausta määrättäessä ja asunto- ja elinkeinotakuusäännöstöä kirkastettaisiin.

AT Kone- ja laitesuoja, 5 litraa

• Syrjäyttää tehokkaasti kosteuden,
• Ei tarvitse poistaa
ennen käyttöönottoa

21,95

Svh. 23,95

viljaa!

Yara Air1 AdBlue

-tynnyrikampanja!
2 x 200 l tynnyri
rahtivapaasti
tilalle toimitettuna.

• Työpaine
180 bar
• Vesimäärä
780 l/h

Svh. 2.695,-

Lue lisää syksyn Maatilatarvikekuvastosta!

Langaton perävaunun
LED-valosarja

• API CE, CF-4/SF,
API GL-4

20 l

• Vahva magneettikiinnitys
• 12/24V, IP65 suojaus
• 2 kpl Led-takavalo,
perävaunupistoke,
lataussarja,
säilytyskotelo

295,- 479,- 52,90 89,-

Tarjous voimassa 15.11.2020 asti.

2,40 €/l

2,65 €/l

Svh. 99,-

Hinnat (sis. alv 24 %) voimassa 31.10.2020 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

V-P Tolonen Oy
Oulu
Kajaani

Tikkasentie 4
Nuaskatu 8 H 3

Puh. 010 835 0280
Puh. 040 610 5250

2.590,-

-15%

Palvelemme ma - pe klo 8 - 17 ja la 9 - 14
Palvelemme ma - pe klo 8.30 - 16.30

MTK ei tee mitään
– Vai tekeekö sittenkin?

Otsikon
väittämä tulee
usein vastaan,
ei vähiten
sosiaalisessa
mediassa.

Kuumavesipainepesuri
Nilfisk MH
3C-180/780 PAX

alennus

Neste Farm
Universal
10W-30

200 l

Lisätiedot:
Kristeri Leena, Lakimies Alueemme maantieteellinen sijainti poronhoitoalueen etelälaileena.kristeri@mtk.fi dalla aiheuttaa ristiriitoja aktiivisen maatalouden ja poronhoi020 4132390 don välille.

Ennakko-

Svh. 209,-
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11.03.2016 Pääministeri Sipilä ja Valtiovarainministeri Stubb kuuntelivat vakavina kun talonpojat toivat viestiä Senaatintorille

ennakkomyynti
30.11.2020 asti!

189,-

Pohjois-Suomi

olevan ainut keino ohjata porojen liikkumista. On erikoista,
että poronhoitolakia tulkitaan
näin virheellisesti. Kyllä poronomistajalla on paliskunnan
kautta velvollisuus huolehtia
siitä, etteivät porot liiku pelloilla, maantiellä, mökkien pihoilla,
puutarhoissa tai muualla paitsi
valtion mailla.
Lisätiedot:
Matti Tyhtilä 040 564 9804

Vara- ja kulutusosien

Niittokoneen
teräsarja

Ostamme

laidunnusta tapahdu. Laiduntenhoitosuunnitelmaan liittyy
myös vaatimus osoittaa toimet porojen paimentamiseksi
niille alueille, johon poronhoitolaki on porojen laiduntamisen osoittanut. Puutteet hoitosuunnitelmassa johtaa poroluvun alueittaiseen laskuun
ja ongelmien ratkaisemiseksi tätä kautta. Paliskuntien yhdistys on todennut aitaamisen

UUTISJYVÄT

Cemo DT-Mobile Easy
kuljetussäiliöt
• Polyeteeniä, integroitu pistoolinpidike ja
huohotin paineenpoistoventtiilillä, integroidut
trukkipiikkien paikat ja kantokohdat ja urat
sidontaliinoille
• Pumppu 12 V, 40 l/min automaattipistoolilla,
4 m letku ja 4 m sähköjohto
• 210 l: 79 x 60 x 69 cm
• 440 l: 118 x 80 x 71 cm

Cemo, 210 l
Kannella

Svh. 795,-

Ilman kantta

Svh. 695,-

Cemo, 440 l
Kannella

Svh. 995,-

695,595,895,-

Nyt kun allekirjoittaneellakin
on lähes kaksi vuotta aikaa järjestön rivijäsenenä, rohkenen
muutamalla sanalla pohdiskella MTK:n tekemisiä.
MTK on etujärjestö jolla on
toiminnassaan etunojaa ja
katse vahvasti tulevaisuudessa. Hieman yli 100-vuotiaan
järjestön juuret ovat vahvasti suomalaisessa maaperässä, aatepohja on aina lähtenyt
heikommassa asemassa olevan puolustamisesta.
MTK:n toiminnan vahvuus
tänä päivänä nojaa sen rakenteeseen sekä korkeaan ammattitaitoon ja työmoraaliin kaikilla järjestön tasoilla. Tämä koskee niin palkattua väkeä kuin
luottamushenkilöitäkin.
Neljätoista vuotta keskusliiton johtokunnan pöydän takana istuneena, voin sanoa että sen pöydän kautta kulkee
lähes kaikki Suomen maaseutua, maa- ja metsätaloutta koskevat asiat.
Aina ei kaikkia saada oman
mielen mukaiseksi mutta yritys on vahvaa. Vahvuudeksi sekin on sanottava että MTK on
pystynyt luottamukselliseen

yhteistyöhön kaiken väristen
hallituskoaliitioiden kanssa,
oma puumerkki on pystytty
tuomaan myös hallitusten ohjelmiin.
Hyvin usein järjestön toiminnan arvostelun kärki kohdistuu
huonoon markkinatilanteeseen, tuotteiden heikko hintakehitys ja tätä seuraava talouden heikkeneminen pistetään
yleensä MTK:n syyksi.

Euro on karu mittari, ei
sille voi mitään

Tuottajajärjestön edustajat eivät istu niissä pöydissä joissa tuottaja- tai markkinahinnat ratkaistaan. Tämä ei tarkoita sitä että MTK olisi täysin
sivustaseuraaja sen suhteen
mitä markkinoilla tapahtuu.
Vaikutuskeinoja on monia,
mm. elintarvikemarkkinoiden
ja – kaupan lainsäädäntöön
ja toimintatapoihin on onnistuttu vaikuttamaan, yhtenä
esimerkkinä alkuperämerkinnät. Tänä päivänä yhä useampi viljelijä on omalla persoonallaan, omilla kasvoillaan ja
omalla tilallaan markkinoimassa tuotteitaan, tätä työtä
tehdään yhdessä tuottajien ja
elintarvikkeita jalostavien yritysten kanssa. MTK:n tiedotuksen osaaminen on tässä tuottajan tukena ja merkittävä tekijä myös onnistuneissa lopputuloksissa.
Markkinaliberalismin painamia tuottajahintoja kompensoidaan tukipolitiikalla, tuet
ovat aina poliittisten budjettipäätösten takana, oli sitten ky-

se kansallisesta tai EU:n tuesta.
Aina kun uusista budjettivaroista päätetään, on leikkauskirveen vaara olemassa.
Tukipolitiikassa euro toimii
myös mittarina. Tämän taakse ja vähälle huomiolle jää se
valtava työ mitä näiden erilaisten tukijärjestelmien rakenta-

kä ei tule koskaan jäsenten tietoon. Tällöin on kyse yleensä
joko EU- tai kansallisen tason
lainsäädännöstä joka on saatu torjuttua tai muokattua järjestön jäsenten ja maaseudun
vihreiden elinkeinojen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Neljätoista vuotta keskusliiton
johtokunnan pöydän takana
istuneena, voin sanoa että sen
pöydän kautta kulkee lähes
kaikki Suomen maaseutua,
maa- ja metsätaloutta
koskevat asiat.
MTK:n edustajat ovat mukana lukemattomissa työryhmissä ja valmisteluorganisaatioissa joissa valmistellaan tulevia
esityksiä. Järjestön edustajilla
on yleensä ”hyvät pöytätavat”
näissä työryhmissä mikä lisää luottamusta ja edesauttaa
asioiden eteenpäin viemistä.
Työ perustuu vahvaan osaamiseen ja sitoutumiseen kulloiseenkin työhön, myös ns. kentän tuntemus on vahva etu, oli
sitten kysymys maasta, metsästä tai maaseudun muusta
Onnistunut lopputulos
yritystoiminnasta.
edellyttääkin koko
Lähes päivittäistä työsarjärjestön asiantuntijoiden
kaa ovat erilaiset tapaamiset
saumatonta yhteistyötä
Usein paras ja onnistunein ja kahdenväliset neuvottelut,
edunvalvonta on sellaista mi- näissä yleensä pureudutaan
minen pitää sisällään. Asia on
jälleen ajankohtainen kun rakennetaan EU:n tulevaa ohjelmakautta. Vetovastuu näissä
kysymyksissä on luonnollisesti maatalouslinjalla ja sen sektorikohtaisilla asiantuntijoilla.
Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka
kytkeytyy entistä enemmän
tuleviin ratkaisuihin, myös tukibyrokratiaan liittyvät juridiset asiat ovat tuottajien kannalta hyvin merkittäviä.

yksityiskohtaisiin kysymyksiin.
Tapaamiset poliittisten päättäjien kanssa, eri ministeriöiden
edustajien sekä eri organisaatioiden kanssa ovat usein varsin tuottoisia edunvalvonnan
näkökulmasta.
Työn tulokset otetaan vastaan itsestään selvyytenä ja
kun harvoin asianosaiset repivät isoja otsikoita onnistumisistaan, jää työn tulokset liian
vähälle huomiolle jäsenten
keskuudessa
Ilmasto- ja ympäristöasiat
sekä yksityisen maanomistukseen liittyvät kysymykset ovat
tällä hetkellä erittäin polttavia,
työn alla on todella isoja asioita joiden vaikutukset näkyvät
pitkälle tulevaisuuteen ja tulevat vaikuttamaan kaikkiin vihreisiin elinkeinoihin.
Sosiaalipolitiikkaan, verotukseen sekä erilaisiin juridisiin kysymyksiin löytyy MTK:sta laaja-alaista osaamista,
motivoituneet ammatti-ihmiset tekevät joka päivä meidän
eteemme työtä.
Brysselin toimisto on tärkeä
etuvartioasema Eurooppaan
ja maailmalle. Varsinkin tuki- ja markkinapolitiikan kysymykset ovat usein sellaisia että isot asiat tapahtuvat Brysselissä. Tiedonkulku eri EU- instituutioihin pitää olla sujuvaa ja
reaaliaikaista, tiedon pitää kulkea molempiin suuntiin. Yhteistyö suomalaisten MEP:en
ja heidän esikuntien kanssa
toimii myös hyvin ja sataa takuulla MTK:n jäsenten laariin.
Onnistuneen järjestötyön ta-

keena on aina oikea-aikainen
ja tilanteeseen sopivan näkyvä
tiedotustoiminta. Tiedotteet,
kannanotot yms. sanallinen
viestintä on tärkeää ja sitä tehdään jatkuvasti, painotukset ja
kohteet tilanteen mukaan. Tiedotuksessa on sekä ulkoista että sisäistä viestintää, näillä voi
olla erilainen sanoma ja painotus, tuntuu että haastavinta on
juuri sisäinen tiedotus, miten
kertoa asiat omalle jäsenkunnalle siten että sanoma on realistinen mutta sopivasti mielialaa kohottava?
Aina eivät asiat mene järjestön mielen mukaan ja silloin
on uskallettava jyrähtää, lyötävä nyrkkiä pöytään ja kunnolla.
Tätäkin on tehty. Järjestöllisiä toimia on uskallettava toteuttaa silloin kun aika on. Viime vuosien järjestölliset toimet ovat usein painottuneet
kuluttajien kohtaamiseen
esim. ilmaisen ruokalautasen
äärellä. Nämä ovat turvallisia
ja usein onnistuneita manööverejä.
Henkilökohtaisesti olen aina
ollut enempi telaketjuosaston
miehiä, kun talonpojat marssivat Mannerheimintielle tai Senaatintorille, silloin on todella
hätä.
Tämäkin on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana
koettu ja voi olla että joudutaan kokemaan uudestaankin.

Eero Isomaa,
Nivala
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Heikko taloustilanne
laskee hyvinvointia

Heikon taloustilanteen on tutkittu vaikuttavan maaseutuyrittäjien psyykkiseen hyvinvointiin, ei pel-kästään taloudellisen tiukkuuden vuoksi
vaan siksi, että heikkoa taloustilannetta yritetään paikata
suurentamalla henkilökohtaista työmäärää. Oman työmäärän kasvattaminen on pois
yrittäjän va-paa-ajasta, jolloin
myös tarvittava lepo saattaa
jäädä liian vähäiseksi. Yrityksissä, joissa työ on fyysisesti
raskasta, riittämätön lepo aiheuttaa vaikeuksia fyysiseen
hyvinvointiin. Lisäksi maaseu-tuyrityksien työ on pääasiassa yksintyöskentelyä, mikä aiheuttaa sosiaalisen hyvinvoinnin laskua. Sosiaalista hyvinvointia voitaisiin parantaa
sosiaalisella kanssakäymisellä,
mutta koska vapaa-ajasta on
puutetta, ei hyvinvointia ole
aikaa parantaa, tämä aiheuttaa myös psyykkisiä ongelmia.
Heikon taloustilanteen voi siis
sanoa aiheuttavan hyvinvointiin noidankehän.
Oulun ammattikorkeakoulu
Oy:n ja MTK Pohjois-Suomen
yhteistyössä toteuttama HY-

MYT- Hyvin-voivat maaseudun
yritykset -hanke selvitti 30 kunnan alueella pohjoispohjanmaalaisten maaseu-tuyritysten
taloudellisen tilanteen vaikutusta yrittäjien hyvinvointiin.
Selvitettiin myös, mitkä muut
tekijät olivat vaikuttaneet yrittäjien hyvinvointiin ja mitkä
tekijät olivat vaikuttaneet yrityksien kannat-tavuuteen. Selvitystyöhön kuuluneen kyselytutkimuksen perusteella 39
prosenttia yrityksistä on yrittäjien omien määritelmien mukaan hyvinvoivia ja yrityksiensä kannattavuuteen tyytyväisiä on ainoastaan 33 prosenttia yrittäjistä. Kannattavuus oli
laskenut kuluneen viiden vuoden aikana 53 prosentilla vastaajista ja kolme suurinta kannattavuutta laskenutta tekijää
oli tuottajahintojen lasku, tuotantopanosten kallistuminen
ja maataloustukien lasku. Vertaillessa sukupuolten välisiä
eroja selvisi, että naiset kokevat miehiä enemmän vaikeuksia hyvinvoinnissaan eivätkä
naiset pitäneet yrityksiään yhtä kannattavina kuin miehet.
Suomessa tuloerot eri kotita-

louksien välillä ovat pienempiä
kuin maailmalla, mutta Suomen sisäiset erot ovat kasvaneet viimevuosina. Vertaillessa käytettävissä olevia rahatuloja selviää maatalous-yrittäjien rahatulojen olevan pienempiä kuin muiden yrittäjien

palvelujärjestelmämme syrji vähempiosaisia, on terveyspalveluiden käytössä eroja eri
tuloryhmien välillä. Hyvin ansaitsevat käyttävät terveyspalveluita ennaltaeh-käisevästi,
kun taas vähemmän ansaitsevat käyttävät terveyspalveluita

Kannustankin pitämään huolta
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Hyvinvoinnin edistämistä varten on
tärkeää harrastaa liikuntaa, muistaa
levätä ja pitää yllä sosiaalisia
verkostoja esimerkiksi erilaisten
harrastusten avulla.
tai keskimääräisen palkansaajan. Vuonna 2017 maatalousyrittäjien käytettävissä olevat rahatulot olivat 26 616 euroa, muilla yrittäjillä 29 813 euroa ja palkansaajilla 27 912 euroa. Tuloeroilla on vaikutusta
terveyspalveluiden käyttöön.
Vaikkei kunnallinen terveys-

tarpeeseen. Tämä saattaa
selittää eri tuloryhmien välisiä eroja menetetyissä elinvuosissa, koetussa terveydessä ja kansan-tautien määrässä. Hyvin ansaitsevat ovat terveempiä kuin vähemmän ansaitsevat.
Selvitystyössä esille nous-
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seet tuotantopanoksien kallistuminen ja tuottajahintojen lasku tulee ratkaista, jotta
maaseutuyrityksien kannattavuus saataisiin nousemaan.
Kuitenkaan kannattavuutta
parantaakseen ei tuotantopanoksia välttämättä tarvitse
hankkia enempää vaan yrittäjien tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota tuotantoon ja perusasioihin, kuten oikea-aikaiseen sadonkorjuuseen, rehunlaatuun ja
kiimantarkkailuun. Lisäksi selvisi, että maatalousyrittäjänkin tulee hankkia johtamis- ja
talousosaamista, jotta yritystä voidaan johtaa kokonaisvaltaisesti valittua strategiaa
noudattaen ja kannattavasti.
Oulun ammattikorkeakoulun
opintotarjonnassa on ratkaisuja luonnonvara-alan kouluttautumiseen. Erittäin suuressa
suosiossa ovat olleen ns. monimuoto-opinnot, joiden aikana
opiskelija suorittaa agrologin
tutkinnon. Moni aktviiviyrittäjä suorittaa tälläkin hetkellä opintoja monimuotoisesti.
Oppiminen tapahtuu joustavasti ja aikaisemmat opinnot ja

osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa.
Kannustankin pitämään
huolta kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin
edistämistä varten on tärkeää
harrastaa liikuntaa, muistaa
levätä ja pitää yllä sosiaalisia
verkostoja esimerkiksi erilaisten harrastusten avulla. Selvitykseen liittyvä opinnäytetyö
on luettavissa verkossa www.
theseus.fi, hakulauseella hyvinvointi ja kannattavuus pohjoispohjanmaalaisissa maaseutuyrityksissä.

Mika Tervo, agrologi
Jarmo Kastikainen, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu
Oy
Mika Tervo, valmistunut
agrologiksi keväällä 2020
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Tiesitkö, että Suomessa on kunta,
jonka vanhin koulu on valmistunut 3 vuotta sitten?

Meillä on ihmisen
hyvä kasvattaa juuret.

Nuorten aikuisten #tääonmulletärkee
-kohteet haussa Pohjois-Pohjanmaalla
Kodeissa ympäri Pohjois-Pohjanmaata on tänäkin syksynä
pakattu muuttolaatikoita ja
evästetty aikuistuvaa jälkikasvua opiskeluihin tai muuten
unelmia toteuttamaan. Vaikka
iso osa lapsirikkaan maakunnan lapsista ja nuorista kasvaa
maaseudulla, on opiskelujen
alkaessa usein edessä muutto
maakunnan keskukseen Ouluun tai muualle Suomeen. Ja
valitettavan harva palaa opiskelujen jälkeen takaisin juurilleen.
Nuorten muuttovirralla –
erityisesti etelän suuntaan –
on iso vaikutus maakunnan ja
varsinkin pohjoispohjalaisen
maaseudun elinvoimaan ja tulevaisuuteen.
Tähän haasteeseen etsii omalta osaltaan lääkkeitä
Maaseudun Sivistysliiton Tää
on mulle tärkee -hanke. Keväällä käynnistynyt hanke etsii
yhdessä pohjoispohjalaisten
nuorten aikuisten kanssa keinoja pitää suhde kotiseudulle
elävänä myös silloin, kun opiskelut tai muut syyt vievät maailmalle.

Ilmiantoja alle
30-vuotiailta

Lokakuun loppuun saakka
käynnissä oleva #tääonmulletärkee -kohdehaku hanke
haastaa alle kolmekymppisiä,
juuriltaan lähteneitä pohjois-

pohjalaisia nostamaan esiin
itselleen tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia kohteita kotiseudulta. Kohde voi olla jokin
luonnonympäristö tai kulttuuriympäristö (vaikkapa jokin rakennettu kohde tai mukava tapahtuma).
Ilmiannetuista kohteista valitaan vuoden lopussa 10-20
kohdetta, joiden hyväksi lähdetään yhdessä toimimaan.
Vuoden 2021 puolella näitä
#tääonmulletärkee -kohteita
voidaan esimerkiksi kunnostaa tai tuunata, niissä voidaan
järjestää tapahtumia tai parantaa ympäristön viihtyisyyttä.
Se, mitä käytännössä tehdään,
riippuu osallistujien omasta
mielenkiinnosta ja osaamisesta.
#tääonmulletärkee -hanke
tarjoaa nuorelle aikuiselle väylän olla mukana kehittämässä vanhoja kotikulmia entistä paremmaksi paikaksi olla ja
elää.

Tärkeitä paikkoja
teidän kylältä?

#tääonmulletärkee -hanke
on mahdollisuus myös Pohjois-Pohjalaisille kylille ja maaseudulle. Aktiiviset nuoret aikuiset tuovat kylään vireyttä
ja ovat parhaimmillaan vetovoimatekijä. Innostamalla kylän omia kasvatteja osallistumaan kohdehakuun, voi pa-

rantaa mahdollisuuksia saada
omalle kylälle #tääonmulletärkee-kohteita ja niiden ympärille syntyvää konkreettista yhteistä tekemistä.
Näppärimmin kohdehakuun
voi osallistua Instagram-kuvapalvelussa julkaisemalla kuvan #tääonmulle-kohteestaan
ja liittämällä mukaan asiasanat #tääonmulletärkee, #ilmianto ja #juuretpohjoispohjanmaalla. Ilmiannon voi tehdä myös hankkeen verkkosivuilta löytyvän sähköisen
lomakkeen kautta. Lisäksi luvassa on muutamia työpajoja.
Näistä saat tietoa seuraamalla
TOMT-hankkeen viestintäkanavia.
Tää on mulle tärkee -hankkeen toteutusalue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.
Hanketta rahoittaa EU:n Maaseuturahasto. Hanke päättyy
kesällä 2022.
Satu Himanen
Projektikoordinaattori
satu.himanen@msl.fi

#tääonmulletärkee-kohde voi
olla vaikka jokin itselle tärkeä
rakennetun ympäristön kohde.
Kuva MSL:n aiemmasta, Hyvän
mielen paikat -hankkeesta
Tyrnävältä.
Kuvaaja: Martu Väisänen

Pohjois-Suomi

PESEMME, HUOLLAMME JA
ASENNAMME KAIKEN MERKKISET
ILMALÄMPÖPUMPUT

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ,
SEURAA HANKETTA JA OSALLISTU:
Kohdehausta: msl.fi/osallisuus/kohdehaku
Hankkeesta yleisesti:
msl.fi/osallisuus/ilmiot-teoiksi/taa-on-mulle-tarkee/
Instagram: @taaonmulletarkee

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS
ULLA KÄKELÄ LKV

• Ilmastointikanavien puhdistukset
ja huollot
• Ilmavirtojen mittaukset ja säädöt
• Desinfioinnit
• Suodattimet ja suodatinhuollot
• Hormien korjaukset (10v -takuulla)
• Nuohoukset

SOITA JA PYYDÄ TARJOUS TAI ARVIOINTIKÄYNTI!

• Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset,
eräpaikat sekä tontit satojen kauppojen ja
yli 18 vuoden kokemuksella
• Kauppakirjojen teot
• Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
• Kaupanvahvistukset
• Toimialueena koko Lappi, tilat näkyvät osoitteissa

Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi • Puh. 040 735 1360 • ulla@kakela.fi

www.etuovi.com • www.ullakakela.fi

mtkhankinnat.fi
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Kuvituskuva

Muhoslaisen Ilkka Pöyryn metsä muutettiin
palon jälkeen luonnonsuojelualueeksi
Nuotiosta alkanut metsäpalo levisi vauhdilla laajalle alueelle.
Nyt luonnonsuojelualue toimii yliopiston tutkimuskohteena.
noin kunttakerroksen ja alue on hiekkaMUHOSLAISEN ILKKA PÖYRYN metsä paloi
dyynistä ikivanhaa merenpohjaa, josta
kesällä 2020. Muhoksen metsäpalo oli
ravintoaineet valuvat veden mukana
Suomen mittakaavassa massiivinen,
hiekkakerroksen syvyyksiin.
yhteensä kymmenen eri omistajan metTuoreen tulipalon jälkeen suunnitelsää paloi. Pöyryltä metsää paloi 26,5
mana oli istuttaa keväällä 2021 palshehtaaria.
talle uudet männynsiemenet, mutta
Pöyry oli palaamassa kesäkuun lopulla
maan ravinteiden hävittyä palossa alue
kaupungista kotiin vaimonsa kanssa, kun
muutettiinkin luonnonsuojehän huomasi savupatsaan.
”Sanoin
lualueeksi ainakin seuraavak– Sanoin vaimolle, että
si 20 vuodeksi.
siellä meidän metsä palaa.
vaimolle, että
– Metsäasiantuntijat saKotiin päästyämme palosiellä meidän
noivat,
että kuumuus on ollut
kunta kertoi palon leviämetsä palaa.”
niin valtava, että bakteerit ja
vän miehen juoksuvauhtia
ravintoaineet paloivat. Nyt alue on ollut
– onneksi ei toinen palsta kuitenkaan
yliopiston tutkimuskohteena 15.7. alkaen
palanut ihan kokonaan, kertoo Pöyry.
ja uudistuu itsekseen, jos uudistuu, Pöyry
Myöhemmin palon syyksi osoittautui
sanoo.
nuorten rutikuivaan metsään sytyttämä
Pöyry on vakuuttanut omaisuutensa
nuotio. Pöyry on kuitenkin tyytyväinen
jo aiemmin laajasti – metsää lukuun
siitä, ettei palossa tullut henkilövahinottamatta. Nyt jäljelle jäänyt metsäkin
koja, eikä metsän takia ole öitänsä
on vakuutettu LähiTapiolan metsävavalvonut.
kuutuksella.
Pöyryn omistama metsä oli vuonna
– Metsä oli hyvin hoidettu ja hyvin
1970 edellisen tulipalon jälkeen istutetharvennettu, on se edelleen palaneenatua tukki- ja kuitupuuasteella olevaa
kin kaunis, Pöyry toteaa.
mäntymetsää. Vanha palo tuhosi taan-

Pidä huolta metsästäsi
Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa pitää hyvää
huolta. Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsän hyvässä
kunnossa, mutta joskus metsää koettelevat erilaiset vahingot,
joihin kannattaa varautua vakuutuksella. Tarjoamme vakuutuksen
myös joulupuuviljelmille.

Lisätiedot: lahitapiola.fi/metsa tai LähiTapiolan alueyhtiöt
Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiolan alueyhtiöt.

Miksi metsävakuutus?
• Palossa nokeentunut puu ei kelpaa
metsäteollisuudelle, jolloin puulle jää
vain energiapuun arvo. Metsän palovakuutuksella turvaat arvokkaan puustosi
todellisen arvon.
• Metsäpalon jälkivartiointikustannukset
jäävät aina metsänomistajan maksettaviksi. Näihin kuluihin on mahdollista
varautua metsän palovakuutuksella.

Metsäni paloi – mitä nyt?
• Palovakuutus korvaa irti päässeen
tulen ja sammutustoimien aiheuttamia
vahinkoja.
• Pelastustoimilain mukaan metsänomistaja on vastuussa jälkivartioinnista ja
siitä aiheutuvista kustannuksista.
• Voit hakea korvausta, kun puustoa tai
puutavaraa on vahingoittunut vähintään 15 m3 tai taimikkoa on tuhoutunut
0,5 ha niin, että alue on tullut vajaatuottoiseksi ja se joudutaan vahingon
vuoksi uudistamaan.
• Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa tai
puhelimitse. Palovahingoissa LähiTapiola pyytää yleensä metsäammattilaisen
arvioimaan vahingot.

Atrialaiset tuottajaosuuskunnat Lihakunta ja Itikka osuuskunta osallistuivat aktiivisesti suomalaisen ruuan päivän viettoon 4.9.2020.

Maailma ja lihamarkkina yhä
nopeammassa muutoksessa

Osuustoiminta tuo turvaa muutoksessa
Maailman muutos on käymässä yhä nopeammaksi. Esimerkiksi saksalaisen tulevaisuudentutkija Gerd Leonhardin
mukaan ihmiselämä muuttuu
seuraavan 20 vuoden aikana
enemmän kuin edeltäneen
300 vuoden aikana yhteensä
(HS. 6.4.2019). Vauhti siis kiihtyy, halusimme tai emme. Tämä haastaa erityisesti meitä
maatalouden parissa työskenteleviä, kun toimialan erityispiirteisiin kuuluvat luonnon
ehdoilla toimiminen, tuotannon pääomavaltaisuus ja politiikan vahva ohjaus.
Teknologian vallankumous,
globalisaatio, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos ovat
isoja muutoksen ajureita. Kuluttajien ostokäyttäytyminen
on jatkuvassa muutoksessa,
viimeisimpänä korona-kriisin
johdosta.
Muutos haastaa, mutta on
samalla myös suuri mahdollisuus. Muutoksen keskellä
osuuskunnallinen yhteistoi-

minta luo turvaa, kun muutokset otetaan vastaan yhdessä. Vaikka sopeutumisen aika
monesti kirpaisee, osuuskunta
pitää kuitenkin aina omistaan
huolta, ja jäseniä kohdellaan
ratkaisuissa tasapuolisesti.

Uudella ohjelmakaudella
muutostukea tiloille

Uuden ohjelmakauden valmistelu sai lisää vauhtia, kun Brysselissä päästiin maatalouden
kannalta hyvään neuvottelutulokseen talouden raamista.
Uuden ohjelmakauden tukipolitiikan on tuettava maatalouden muutosta yhteiskunnan
toivomaan suuntaan. Esimerkiksi eläinten hyvinvointikorvauksen muutosten ansiosta
sianlihan tuotannossa ollaan
vauhdilla siirtymässä vapaaporsitukseen. Samalla tavoin
myös laiduntamiseen liittyviä
kannusteita on muutettava siten, että niiden toteuttaminen
tulee mielekkäämmäksi tiloilla.
Maatalouden ilmastotiekart-

ta näyttää suunnan – turvemaat ovat kohtalonkysymys
MTK:n julkaisema ilmastotiekartta antaa suuntaviivat kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Viesti on selvä: turvemaille on kohdistettava lisätoimia,
jotta saamme oman osuutemme kökästä hoidettua. Suomen maatalouden päästöistä
ylivoimaisesti suurin osa tulee turvemailta. Tämä voi olla
myös mahdollisuus pohjoiselle
tuotannolle, jos politiikan välineet ovat kannustimia, eivätkä
kurittimia.
Tehokas nurmituotanto hyvä tapa hiilen sidontaan turvemailla, ja tällöin myös vahva
peruste karjataloudelle pohjoisessa Suomessa. Tukipolitiikasta tarvitaan vetoapua peltojen
vesitalousinvestointeihin, jatkuvaan kasvipeitteisyyteen,
metsittämiseen ja soiden ennallistamiseen. Tukipolitiikan
pitää ohjata nykyiset pellot
aktiiviseen ruuantuotantoon:
ympäristötoimien ja ruuan-

tuotannon on tapahduttava kia reivattava ylöspäin.
samoilla hehtaareilla. Raivaaminen on saatava yhteisvas- Sianlihan vienti
tuullisesti vähentymään.
Kiinaan kasvussa
Sianlihan vienti Kiinaan on
Vasikkapulan ratkominen kasvanut vuoden 2020 aikavaatii laajaa
na merkittävästi, ja siitä onkin
keinovalikoimaa
tulossa yhä tärkeämpi vientiPula vasikoista puhuttaa nau- kanava suomalaiselle possulle.
danlihan tuotannossa. Ei ole
Sianlihan tuotanto on ollut
pitkä aika siitä, kun niitä oli lii- viime aikoina hienoisessa kaskaa. Vasikkapulan oikaisemi- vussa. Tämä juontaa juurenseksi loppukasvattamolaajen- sa erityisesti porsastuotoksen
nuksille ei toistaiseksi myön- voimakkaaseen kasvuun. Sinetä laajennuslupia atrialai- katiloilla tehty pitkäjänteinen
työ, sekä onnistuneet valinnat
sessa ketjussa.
Tilanne vaatii myös poliitti- genetiikassa ovat lisänneet
sia toimia. Uusien loppukas- tuottavuutta rajusti.
vattamoiden investointituet
Viennin merkityksen kasvaon vastuullista jäädyttää tois- essa onkin huolehdittava siitä,
taiseksi, jotta tilanne saadaan että afrikkalainen sikarutto pihallintaan.
detään maan rajojen ulkopuoIsossa kuvassa naudanlihan lella. Rajavalvontaa on tiukentuotanto näyttää kääntyvän nettava kiellettyjen elintarvikSuomessa laskuun, kun lyp- keiden tuonnin osalta, ja uusia
sylehmien määrän arvioidaan välineitä villisikakannan hillitlaskevan tulevina vuosina. semiseen on otettava valmisOmavaraisuuden turvaamisek- teluun.
si on emolehmätuotannon tuKaiken kaikkiaan lihamark-

kinat ovat voimakkaassa muutoksessa. Yhdessä toimien pystymme ratkomaan ajankohtaisia kysymyksiä, ja rakentamaan
yhä parempaa tulevaisuutta
suomalaisille maatiloille. Muutosvoimien tunnistaminen ja
ratkaisunhakuisuus ovat avain
yhteiseen menestykseen tulevaisuudessa.

Risto Lahti

Toimitusjohtaja
Lihakunta / Itikka Osuuskunta

Koulutuskeskus JEDU vastaa työelämän haasteeseen
Maatiloilla tapahtuvaan tilakauppaan, sukupolvenvaihdokseen vaadittavaa koulutusta järjestämme Haapajärvellä, toki sitä koulutusta voidaan järjestää myös muualla.
Siihen ovat osallistuneet nuoret viljelijät Siikalatvan Kestilästä / Pulkkilasta aina Ylivieskan kautta Pyhäjärvelle. Monena vuonna suurin osa opiskelijoista on ollut Pihtiputaalta
tai viime vuosina Haapavedeltä. Nuoret viljelijät suorittavat
joko maatalousalan perustut-

kinnon tai ammattitutkinnon
omien tavoitteidensa mukaisesti. Pakollisena tutkinnon
osana heille tulee rahoituksen vuoksi maaseutuyrittäminen ja valinnaisena osana kasvien viljely, maidontuotanto
tai tuotantosuunnan mukaan
naudanlihan tuotanto ammattitutkinnosta ja vastaavat perustutkinnossa oleva eläinlajikohtainen tuottaminen. Vuosittain meillä järjestetään kasvinsuojeluainelainsäädännön
mukainen tutkinto, johon voi-

vat osallistua maa- ja metsätalousalan ammattilaiset.
Maatalouslomittajille järjestämme vuosittain joka paikkakunnalla tarpeen mukaista täydennyskoulutusta; LELY-, VMS, GEA- lypsyrobottikoulutusta,
sekä apekursseja.
Koulutuskeskus JEDU järjestää metsänomistajan metsäkoulua, joka voidaan toteuttaa
monimuotokoulutuksena Haapajärvellä, Nivalassa tai Haapavedellä. Koulutuksen on vuosien saatossa suorittanut moni

maanviljelijä ja metsänomistaja. Metsä tulee usein myös yllätyksenä perinnöksi, eikä tiedetä, miten omaisuutta hoidetaan ja halutaan saada siihen lisäkoulutusta. Se on hyvin suosittu ja seuraava ryhmä alkaa
2021 vuoden alussa Nivalassa,
sitten voidaan siirtyä Haapavedelle. Samoin metsäkoneen
kuljettajan ammattitutkinto
koulutusta aloitetaan nyt Pyhäjärvellä. Metsäkonetyöt ovat
jo nyt monen maanviljelijän
merkittävä tulonlähde.

Puutarhakoulutusta Haapavedellä, LUOMU puutarhuri on
harvinaista Suomessa
Tänä vuonna on alkamassa
Siikalatvan alueella "Vihannesviljelyn maamieskoulu", jossa tarkoituksena on saada Pyhännän lähialueelle vihannestuotantoa yrityksen raaka-aineiden turvaamiseksi.
Puutarhapuolelta on tarjolla tutkinnon osia; kukkasidontatöiden tekeminen ja viherrakentamisen kasvien käyttö
pihasuunnittelussa. Joinakin

vuosina on järjestetty puutarhakasvien jatkojalostuskoulutusta. Luonnonyrttikursseja
on pidetty keväisin. Vuosittain
meillä järjestetään kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto, johon on osallistunut pääasiassa puutarhayrittäjiä ja alan opiskelijat.

Sirpa Korhonen
Vararehtori,
Koulutuskeskus JEDU
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MTK:n järjestämä evätystempaus hallitusneuovottelujen alla jossa muistutimme maaseudun ratkaisuista talous- ja ilmastohaasteisiin.

Tukivuosikalenteri muistuttaa tärkeistä päivämääristä ja hakuajoista, kertoo Tietolinkki-hankkeen vetäjä Ritva Jaakkola

Tietolinkki-hankkeella sähköinen aloitus
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa
toimiva Tietolinkki-tiedonvälityshanke käynnistyi keväällä
2020 juuri poikkeusolojen alla.
Hankkeen toteuttajaorganisaatiot Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, MTK-Pohjois-Suomi, MTK Keski-Pohjanmaa,
ProAgria Keski-Pohjanmaa ja
Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat tekivät keväällä digiloikkaa yhdessä kuntien maaseututoimistojen ja
alueen Ely-keskusten kanssa:
Viljelijöiden tukikoulutuksia
pidettiin webinaareina. Peltoja kotieläinvalvonnan havainnoista tehtiin videotallenteita.
Maataloustukihakuun liittyvistä asioista järjestettiin kyselytunteja verkossa. Uudesta luomusitoumuksesta valistettiin
verkkoluennolla jne.
Kesällä Tietolinkki-hanke julkaisi tukivuosikalenterin, joka
muistuttaa maatalousyrittäjiä

tärkeistä hakuajoista ja päivämääristä.
-Itä-Suomessa tukivuosikalentereita on tehty jo aikaisemmin. Maaseuturahastosta rahoitettavan Tietolinkki-hankkeen kautta meillä on
nyt mahdollisuus ensimmäistä
kertaa tuottaa tällainen kalenteri myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöille, kertoo
toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä MTK-Pohjois-Suomesta. Kalenterin laatimisessa olemme
tehneet yhteistyötä ProAgria
Itä-Suomen Tiedolla Tuloksia
-hankkeen kanssa.
Painettu kalenteri on postitettu hankealueen aktiivitiloille elokuun aikana yhteistyössä maaseututoimistojen kanssa. Kaiken kattava tukiopas kalenteri ei kuitenkaan ole. Kannattaa tarkistaa viimeisin tieto
Ruokaviraston sivuilta tai kysyä
kuntien maaseutupalveluista,
varsinkin jos on epävarma jos-

takin yksityiskohdasta.
-Tukiehdot ja hyvä viljelytapa kulkevat käsi kädessä, mutta on hyvä muistaa, että maataloustukien ja -korvausten
taustalla on iso joukko erilaisia säädöksiä ja ehtoja, toteaa
Tyhtilä. Tukivuosikalenterissa
olevat QR-koodit helpottavat
ohjeiden löytämistä, joten niitä kannattaa hyödyntää, Tyhtilä kannustaa.
Tietolinkki-hanke vie kentälle maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille
ajankohtaista tietoa järjestämällä seminaareja, infoja, webinaareja ja pellonpiennarpäiviä sekä tekemällä videoita ja
podcasteja. Verkostomaisella toiminnalla saadaan tehokkaasti hyödynnettyä hankkeelle myönnettyjä resursseja koko
alueen hyväksi.
Koronavirus vaikuttaa edelleen tulevan syksyn toimintaan. Nettisivuja www.kpedu.

fi/tietolinkki ja Facebook-sivuja seuraamalla pysyy ajan tasalla hankkeen tapahtumista.
Nettisivuilta voi myös ladata
tukivuosikalenterin pdf-muodossa sekä kalenterin muistutukset omaan sähköiseen kalenteriin.
Ideoita tilaisuuksien ja
tapahtumien aiheiksi otetaan
mielellään vastaan!

Matti Tyhtilä,
p. 040 564 9804, MTK-Pohjois-Suomen toimistolta Oulusta lähetetyn tukihaun kymatti.tyhtila@mtk.fi selytunnin tekniikkaa seurattiin useammalla laitteella.
MTK-Pohjois-Suomi,
toiminnanjohtaja, Tietolinkki-hankkeen ohjausryhmän
puheenjohtaja
Ritva Jaakkola,
p. 044 7250 625
ritva.jaakkola@kpedu.fi
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, projektipäällikkö

POHJOIS-SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAT R.Y.

Joukossa ja yhteistyössä on voimaa
– MTK:n jäsenyys on paljon väärti
MTK on maanviljelijöiden,
metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien oma järjestö. Se on
samalla suomalaisen maaseudun etujärjestö. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja
yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään
ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Valvomme jäsentemme
etuja paikallistasolta Brysseliin. Olemme arvostettu, asiantunteva ja luotettava kumppani päättäjille.
Vaikutamme joka päivä jäsenkuntaamme vaikuttavaan
lainsäädäntöön, verotukseen
ja rahoitukseen. Puolustamme
vahvasti jäsentemme oikeuksia maankäyttöasioissa ja etsimme uusia mahdollisuuksia
menestyä markkinoilla tarjoamalla tietoa ja työkaluja. Analysoimme markkinoita, edistämme vahvasti ruokavientiä.
Olemme myös luoneet sähköiset kauppapaikat viljakauppaan ja puukauppaan.

luun vaikuttamisen kärkikolmikossa. Jäsenkunnan ääni kuuluu, sillä MTK:ssa ylintä valtaa
käyttävät jäsenten valitsemat
luottamushenkilöt. Eri tuotantosektorien asiat nousevat
nopeasti esille valiokuntien ja
verkostojen kautta. Tarjoamme jäsenillemme kanavan vaikuttaa päätöksiimme ja edunvalvontaamme hakeutumalla
mukaan toimintaamme tai olemalla yhteydessä järjestömme
luottamus- ja toimihenkilöihin
eri tasoilla.

Maatalouden rahoitus
varmistettiin ja
lisäkustannukset estettiin

Tällä hallituskaudella olemme
onnistuneet vaikuttamaan hallitusohjelmavalmisteluun niin,
että maatalouden rahoitus on
saatu turvattua. Myöskään uusia, kustannuksia aiheuttavia
rasitteita ei ole tulossa maa- ja
metsätalouden harjoittajille.
Olemme olleet aktiivinen vai- Kuluttajien luottamus
kuttaja EU:n maatalouspolitiik- kotimaiseen ruokaan

on vahvistunut

Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening RF

OSTAMME

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

Pohjois-Suomi

MTK-Pohjois-Suomi:
www.mtk.fi/liitot/
pohjoissuomi

TEURASNAUTAA
(maito- ja liharodut)
TERNI- JA
VÄLITYSVASIKKAA
KASVATUKSEEN
Ota yhteyttä:
040 145 1751
niina.krapu@viskaalin.fi

TILA TEURASTAMO LIHAJALOSTAMO

www.viskaalin.fi

Edistämme maaseudun
yrittäjyyttä tuomalla yrittäjien
äänen kuuluviin mm. maaseudun
infrastruktuuria, lainsäädäntöä,
viranomaismääräyksiä ja
tukiehtoja laadittaessa sekä
byrokratiaa karsittaessa.
Edistämme maaseudun yrittäjyyttä tuomalla yrittäjien äänen kuuluviin mm. maaseudun infrastruktuuria, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä
ja tukiehtoja laadittaessa sekä
byrokratiaa karsittaessa. Tulokset eivät ole nopeita vaan monessa vaikuttamisasiassa työ
vie vuosia ja vaatii neuvotteluja monien eri tahojen kanssa.
Helsingin yliopistossa muutama vuosi sitten tehdyn selvityksen mukaan MTK on ns.
supervaikuttaja, joka on Suomessa lainsäädäntövalmiste-

me ja pitämällä ääntä päätöksentekijöille elinkeinojemme
kriittisestä roolista, pyrkimään
minimoimaan kriisin taloudelliset seuraukset mm. huolehtimalla kausityövoiman ja tuotantopanosten saatavuudesta.
Julkisuuden ja sosiaalisten medioiden kautta olemme viestineet ja kampanjoineet aktiivisesti, jotta ymmärrys oman
tuotantomme merkityksestä
kriisioloissa kasvaisi. Näin on
myös käynyt. Ruokatiedon viimeisimmän selvityksen mukaan puolet on lisännyt kotimaisen ruuan ostamista, ja Hyvää Suomesta -merkki on nostanut sijoitustaan arvostetuimpien brändien kärkijoukossa.
Myös kauppojen myyntidata
tukee suuntausta. Me olemme
Suomessa onnistuneet pitämään kotimaisuusasteen korkeana vaikkapa Ruotsiin verrattuna.

kauudistuksessa sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. Vaikka mediakeskustelu elinkeinojemme ympärillä on aika ajoin
rajua, me olemme tuoneet siihen järjen ääntä. Emme taivu
emmekä hötkyile, vaan varmistamme, että jäsenkuntamme ääni kuuluu päätöksiä tehtäessä. Tarvittaessa toimimme
hyvinkin nopeasti ja kykenemme tarttumaan ripeään järjestölliseen toimintaan.
Koronakriisin aikana olemme suojanneet elinkeinojamme koronalta ohjeistuksillam-

painoarvoa kuin kaksi vuotta
sitten. Enin osa väestöstä on sitä mieltä, että suomalainen lihantuotanto on ilmaston kannalta kestävää.

Lukuisat jäsenedut ja
-palvelut kuittaavat
jäsenmaksun

Edunvalvonnan lisäksi jäsenemme ovat oikeutettuja lukuisiin jäsenpalveluihin sekä
rahanarvoisiin jäsenetuihin,
joita hyödyntämällä moni saa
jäsenmaksunsa kuitattua. Jäsenenä saat rahanarvoista apua
juristeiltamme mm. verotukseen sekä maankäyttö- ja lupa-asioihin. Valtakunnallisten
jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja. Jäsenenä
säästät esimerkiksi vakuutuk-

sista, energiasta, polttoaineista, koneista ja laitteista. Kattavan listan jäseneduista löydät
sivuilta www.mtkhankinnat.fi.
MTK tarjoaa jäsenille ajankohtaista tietoa jäsenlehti Mainion ja uutiskirjeittemme välityksellä sekä koulutusta luottamushenkilötoiminnasta viestintään ja viljamarkkinaseminaareista metsäalan
AMK-seminaareihin. MTK:n
koulutuksiin osallistuu vuosittain tuhansia jäseniä, luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Useimmat kurssit ovat
alueellisia, ja niitä järjestetään
ympäri Suomen. Verkko-opiskelu on nykyään yleistä. Uudet jäsenviestintäkonseptimme jäsenillat tuovat informaatiota jäsenillemme viikoittain.
Samalla voit kysyä edunval-

vonnasta tai järjestöasioista
asiantuntijoiltamme. Oman
kurssi- ja koulutustarjonnan lisäksi MTK on mukana monissa
yhteistyökumppanien kanssa
järjestettävissä koulutushankkeissa kautta maan.
MTK:ssa on noin 320 000
jäsentä, jotka ovat liittyneet
meihin tuottajayhdistysten ja
metsänhoitoyhdistysten kautta. Laaja jäsenkunta tuo edunvalvontaamme vaikuttavuutta. Ilman viljelijöitä ei ole ruokaa ja ilman MTK:a ei heillä ole
edunvalvojaa. Olemalla MTK:n
jäsen olet mukana vaikuttamassa elinkeinojemme tulevaisuuteen.
Klaus Hartikainen
viestintäjohtaja, MTK

Järjestömme viestii ja kampanjoi suomalaisen ruuan- ja
puuntuotannon vahvuuksista ja vastuullisuudesta. Vaikka
mahdollisuutemme vaikuttaa
tuotteiden markkinahintoihin
ovat rajalliset, olemme vaikuttaneet järjestön kaikilla tasoilla
julkisten hankintojen kotimaisuusasteeseen ja kotimaisen
ruuan arvostuksen nousuun.
Olemme tuoneet päätöksentekijöille ja medialle tietoa
maa- ja metsätalouden mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymysten ratkaisijoina. Tuoreen Ympäristöluotain-tutkimuksemme mukaan yhä useamman
kuluttajan mielestä maa- ja
metsätaloutta on mahdollista
tehostaa ilman että ympäristö
kärsii. Myös metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
nähdään aiempaa paremmin
mahdollisena ja metsien aktiivisen käytön rooli ilmastotyössä entistä tärkeämpänä. Ruokavalion merkitys ilmastomuutoksen hillinnässä saa kuluttajien keskuudessa vähemmän MTK:n vaikuttavalmennettuja evästystempauksessa hallitusneuovottelujen alla.
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JANNE
HEIKKINEN
"Vierailin MTK:n maaseutunuorten kummitilallani Limingassa. Nämä hetket ovat parasta, mitä
kansanedustajan arkeen kuuluu. Ei
viisaus asu eduskunnan tunkkaisissa
työryhmissä ja komiteoissa, vaan ahkerasti työtä tekevän kansan parissa.
Viljelijöille kuuluu erityinen kiitos siitä,
että saamme nauttia puhdasta kotimaista ruokaa aikana, jolloin huoltovarmuuskysymykset ovat kriittisen
tärkeitä."
Janne Heikkinen, Laura Lepistö
ja Joonas Tuomikoski tilan
porkkanapellolla 20.8.
Kuvaaja Sirpa
Laitinen.

RAIMO PIIRAINEN
"Minulla oli mahdollisuus tutustua Ahti Pussisen ja Merja Karjalaisen lypsykarjatilan toimintaan. Sain hyvin pelkistettyä tietoa heidän tilansa toiminnasta.
Kummitilatoiminta hyvä yhteistyön toimintamalli. Kuvassa tutustuimme lypsyrobotin toimintaan. "
Raimo Piirainen kummitilallaan 10.2.
Kuvaaja Tanja Kemppainen.

MIKKO KINNUNEN
"Kummitilatoiminta on todella tärkeää.
Saan ensikäden tietoa suoraan viljelijältä.
Voin kysyä ja saada sparrausta päätöksentekoon. Kummini on nuori reipas viljelijä,
joka tähyää rohkeasti tulevaisuuteen. Sellaisia Suomi tarvitsee. Päättäjinä tehtävämme
on huolehtia osaltamme siitä, että puhdasta
suomalaista ruokaa kannattaa tuottaa jatkossakin."
Mikko Kinnunen ihastelemassa
kummitilansa eläimiä 17.2.2020.
Kuvaaja Sirpa Laitinen.
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HYMYT- hankkeen
kuulumisia
HYMYT-hankkeella pyritään
maaseudun yrittäjien ammatillisen osaamisen kohentamiseen, yrittäjien työhyvinvoinnin kohottamiseen, yritysten
yhteistyö- ja tukiverkkojen
laajentamiseen ja yritysten
kannattavuuden parantamiseen. Hanketta toteuttavat Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
(Oamk) ja MTK Pohjois-Suomi
yhteistyössä alueen maaseudun yritysten ja organisaatioiden kanssa. Oamkista hankkeessa on mukana kolme koulutusalaa; luonnonvara, liiketalous- ja sosiaali- ja terveysala.
Pienemmillä tiloilla selviytymisen keino voi olla monialayrittäjyys. Tähän tarvitaan
entistä monipuolisempaa
osaamista. Arvokkain pääoma
yrityksissä on kuitenkin yrittäjien työkyky ja työssä jaksaminen. Näiden osien harmoniasta syntyy pärjäävä maatila ja
maaseutuyritys.
HYMYT- hankkeen toiminta
on vuoden 2020 aikana koronasta huolimatta lähtenyt liikkeelle melko vauhdikkaasti.
Korona on tuonut esiin uusia
haasteita ja hankkeen toiminta onkin entistä vahvemmin
siirtynyt verkkoympäristöön.
HYMYT- hanke järjestää ”Somessa kuohuu” webinaari -sarjan, jossa aiheena maaseutuyritysten someosaamisen lisääminen ja hyödyllisten työkalujen löytäminen someviestinnän tueksi. Facebook,
Instagram, LinkedIn ja monta
muuta osiota on jo käsitelty.
Syyskuun webinaarin aiheena
oli Blogi ja tarinallistaminen sekä tulossa on vielä 13.10 Esiin-

tyminen somessa- webinaari.
Somessa kuohuu- valmennuksen toteuttaa Verkkoasema
Oy, mikä on erittäin kokenut ja
suosittu kouluttaja.
HYMYT- hankkeessa maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin edistämisen sekä maaseutuyrityksen toimivuuden ja
kannattavuuden näkökulmasta tärkeä voimavara on toisen, kokeneemman maaseutuyrittäjän antama tuki, ohjaus ja neuvonta. Tätä tavoitetta tukemaan olemme saaneet
Oulun seudulle ainutlaatuisen tilaisuuden kouluttaa uusia maaseudun tukihenkilöitä.
Haemme tukihenkilöitä erityisesti konkreettista apua antaviin Jelppi-ryhmiin. Tukihenkilökoulutus toteutetaan Oulussa 20-22.11.2020.
Tulossa on myös Hyvinvointi- teemapäivät Siikajoella Törmälän tilalla 14-15.10.2020.
Hyvinvointitapahtuma järjestetään kasvokkain vuorovaikutuksen ylläpitämisen tueksi.
Työyhteisön on todettu olevan
yksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Koska maaseudun yrittäjällä ei ole useinkaan tukenaan
perinteistä työyhteisöä, on verkostojen merkitys heille hyvin
tärkeää. Verkostojen kautta
yrittäjät saavat vertaistukea tai
ammattiapua, kun jokin yrityksessä mietityttää.
Hankkeessa toteutetaan
koulutussarja yrityksen omistajuusvaihdoksesta yhteistyössä Bioliitto- hankkeen ja
Metsäkeskuksen kanssa. Koulutus on startannut 11.9 ja jatkuu pitkin syksyä. ProAgria

Oulun hallinnoiman Avaimet
yrittäjyyteen- hankkeen kanssa on tuotettu koulutussarja,
joka on myös keskittynyt maatilan sukupolvenvaihdokseen.
Koulutuksen sisältönä on mm.
mahdollisuuksien avaaminen
yrityksen kehittämiseen yrityksen muutosvaiheissa siten,
että yrityksellä on edellytykset
jatkaa toimintaansa ja saada
yritys sellaiseen kuntoon, että
sukupolvenvaihdos tai yrityksen osto on uudelle yrittäjälle
houkutteleva vaihtoehto.
Yksi laaja kokonaisuus on
parhaillaan etenemässä Hailuodon kunnan kanssa. ”Hailuodon iltatori”- projektissa
aktivoidaan saaren pienyritystoimintaa ja avataan yrittäjille
uusia myyntikonsepteja. Tämä
uusi toimintamalli suunnitellaan pilotoitavaksi ennen joulua 2020.
Oamk ja MTK Pohjois-Suomi
osallistuvat yhdessä kaikkien
toimenpiteiden toteuttamiseen, kohderyhmien tavoittamiseen ja hankkeen tuloksista tiedottamiseen. Tiedot kaikista hankkeen tapahtumista
löytyvät Instagramista (#hymythanke), facebookista (#hymythanke), sekä hankkeen virallisilta kotisivuilta osoitteesta https://www.oamk.fi/c5/fi/
tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/
hymyt. Näitä seuraamalla pysyt ajan tasalla kaikista HYMYT
hankkeen tapahtumista.
Tervetuloa mukaan hankkeen toimintaan!
Lisätietoja:
Natalia Sergina-Kishlar
projektipäällikkö

Hirvijahdin
tiimellyksessä
HANNA-LEENA MATTILA
"Opettajataustaisena kansanedustajana pidän kummitilatoimintaa erittäin tärkeänä. Näin pääsemme tutustumaan konkreettisesti tilan arkeen. Joensuun tilalla pääsin rapsuttelemaan hyvinvoivaa karjaa. Huoltovarmuuskeskustelu koronan aikaan jälleen muistutti siitä, että mistä
ruoka tulee ja miten tärkeää on kotimainen ruoantuotanto. Suomalainen tuottaja tarvitsee
tuotteestaan oikean hinnan. Halpuutusta pidetään kirosanana. Julkisissa hankinnoissa ulkomaalaiselle ruoalle pitää asettaa samat kriteerit kuin kotimaiselle. Miksi kanojen nokkien
katkominen, sikojen saparojen typistäminen ja antibioottien holtiton käyttö tehotuotannon nimissä on sallittua tänne tuotavan ulkomaisten elintarvikkeiden osalta?
EU:n rahoituskehysneuvottelussa Suomi onnistui turvaamaan maatalouden tukipaketin
seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, joka luo turvaa tuottajien tulevaisuuden suunnitelmiin.
Keskustan eduskuntaryhmä pitää aluekehitys- ja maatalousrahoituksessa saavutettuja neuvottelutuloksia erittäin merkittävinä. Ratkaisut tuovat vakautta ja
ennustettavuutta maaseutualueille ja aluekehitykseen.
Maaseudun kehittämisrahoitus pystyttiin turvaamaan jopa korkeammalle tasolle kuin kuluvalla rahoituskaudella. Suomen kokonaissaannot
maataloudessa kasvavat 6%. Tämä mahdollistui 400 miljoonan
erityisrahoituskirjekuoren avulla ja elpymisvälineen kautta
tulevalla lisärahoituksella, 195 miljoonaa euroa."
Hanna-Leena Mattila Sauli Joensuun ja
Anita Lepistön tilalla 10.2. Kuvaaja
Mikko Määttä.

JENNI PITKO
"MTK:n järjestämä kummimaatilatoiminta on kansanedustajalle loistava tapa pysyä ajan tasalla siitä, millaista tuottajien arki on. Omalla kummimaatilallani tehdään rohkeaa työtä kestävämmän maatalouden edistämiseksi.
Janne ja Marjo Pietilän tila on esimerkki siitä, että viljely voi olla sekä
taloudellisesti että luonnon kannalta kestävää. Ihailen suuresti heidän uraauurtavaa toimintaansa! Jannen ja Marjon kanssa käydyt
keskustelut ovat inspiroivia, ja kannustavat jatkamaan omaa
työtäni eduskunnassa viljelijöiden ja luonnon hyväksi."
Jenni Pitko ja Janne Pietilä tutkimassa maan
kasvukuntoa 28.8. Kuvaaja
Mikko Jalo.

Pohjois-Suomi

Syksy on tullut ja hirvijahdit
ovat käynnistymässä alueellamme. Oulun ja Kainuun
alueen riistakeskukset ovat
myöntäneet hirvilupia tälle
syksylle yhteensä 7504. Oulun alueella luvat vähentyivät
edellisvuodesta n. 10%, sen sijaan Kainuussa lupien määrä
kasvoi lähes kolmanneksella.
Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa.
Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista
kaataa noin 9 700 hirveä.
Suomi jakautuu 59 hirvitalousalueeseen. Sidosryhmiä
kuultuaan alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet jokaiselle alueelle omat 3-vuotiskauden hirvikantatavoitteet.
Suurimmassa osassa hirvitalousalueita maanomistajien
ja metsästäjien yhteistyö toimii hyvin. Hirvikannan tasossa huomioidaan metsästysoikeuden omistajien tavoitteet
ja hirvikannan hallinta toimii
mallikkaasti. Metsästäjät myös
ilmoittavat metsätuhoista

metsänomistajille ja metsänhoitoyhdistykseen.
Nyt on käynnistymässä kolmivuotisen tavoitejakson viimeinen vuosi. Kaatolupamääriä käytössä on ensiarvoisen
tärkeää huomioida hirvikannan leikkaustarpeet. Lisäksi verotussuunnittelussa tulee huomioida Luonnonvarakeskuksen tuottamiin kanta-arvioihin
liittyvä systemaattinen kannan aliarvio, joka useilla hirvitalousalueilla on vuodesta toiseen 10-15 %. Vuosittain, kun
saalistilasto tuo lisätarkkuutta
arvioon, Luke korjaa kanta-arvioita taannehtivasti ylöspäin.
Esiin tulleet hirvivahingot
ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu todellisiin vahinkomääriin. Lisäksi erittäin suurena huolenaiheena on, että
hirviriskin vuoksi kuusta istutetaan männyn sijaan liian karuille kasvupaikoille. Tämä on
erittäin huono asia sekä metsätalouden kannattavuudelle
että metsien monimuotoisuudelle ja ilmastonmuutokseen
varautumiselle. Maanomistaji-

en tuleekin huolehtia, että hirviluvat käytetään syksyn aikana – varsinkin runsaan hirvikannan alueilla.
Hirvikantojen seurannassa
ja hallinnassa on käytettävissä
paremmat työkalut kuin koskaan aiemmin. Metsästäjillä
on käytössään Oma Riista-palvelu, johon voi kirjata saaliin
lisäksi havainnot hirvistä. Kaikille avoimen Riistahavainnot.
fi verkkopalvelun kautta tieto
sitten välittyy metsästyksen
etenemisestä ja hirvitihentymien sijaintia on mahdollista
seurata tarkasti. Tarkentunutta paikkatietoa on mahdollista hyödyntää tulevan kauden
suunnitteluvaiheessa muodostettaessa uusia verotuslohkoja kantatihentymien tasaamiseksi.

.
Seppo Miettunen
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

Osallistujia hankkeiden yhteisessä somekoulutusten sarjassa. Kuva: Natalia Sergina-Kishlar.
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Valvonnan yhteydessä eläinlääkäri kertoo aina, millaisesta valvonnasta on kyse ja valvontaan liittyvät vaiheet käydään läpi.

Eläinlääkärin tekemä eläinsuojeluvalvonta
– miten tarkastus ja valvontaprosessi etenee?
Eläintiloille kohdistuu erilaisia
eläinlääkäreiden suorittamia
valvontoja. Tarkastuksia tehdään epäilyyn perustuen, mutta myös ilman epäilyä. Tarkastuksen suorittava eläinlääkäri
voi tulla tilalle ennalta ilmoittamatta tai lyhyellä varoitusajalla.
Valvonnan yhteydessä eläinlääkäri kertoo aina, millaisesta valvonnasta on kyse ja valvontaan
liittyvät vaiheet käydään läpi.
Voi kuitenkin olla, että hieman
jännittävässä valvontatilanteessa nämä asiat eivät jää eläimen
omistajan mieleen tai unohtuvat. Tässä artikkelissa on kerrottu lyhyesti erilaisista eläinten hyvinvointiin liittyvistä valvonnoista tuotantoeläintiloilla,
jotta mahdollisessa valvontatilanteessa prosessi koettaisiin
selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Viranomainen noudattaa valvonnassaan lainsäädäntöä, muun muassa hallintolakia (434/2003) sekä eläinsuojelulakia (247/1996). Valvonta
etenee aina tietyn kaavan mukaan ja näitä vaiheita on avattu
tässä tekstissä.

Tuotantoeläintiloilla
suoritettavat eläinten
hyvinvoinnin valvonnat

Tuotantoeläintilalle voidaan
suorittaa eläinsuojelutarkastus epäilyyn perustuen. Nämä
tarkastukset tekee pääasiassa
paikallinen valvontaeläinlääkäri tai muu kunnaneläinlääkäri. Valvonnan taustalla on epäily siitä, että tilalla ei noudateta
eläinsuojelulainsäädäntöä ja
eläinten hyvinvointi voi näin
ollen vaarantua. Epäily voi olla
peräisin esimerkiksi eläinlääkärin tietoon tulleesta ilmoituksesta yksityishenkilöltä tai teurastamolta, jos teurastamolöydöksissä on ollut jotain huolestuttavaa – esimerkiksi viitteitä
nälkiintymisestä tai lantapanssarista. Lisäksi tiloille voidaan
suorittaa tarkastuksia myös ilman epäilyä. Vuosittain noin
1-10 % tuotantoeläintiloista
valvotaan EU-otantatarkastuksina. Vaatimus suorittaa nämä tarkastukset tulee EU-säädöksistä ja valvottavien tilojen
otantalistat tehdään Ruokavi-

rastossa. Otannassa voidaan
käyttää erilaisia painotuksia ja
osa tiloista valitaan täysin satunnaisesti. Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit suorittavat nämä valvonnat. Lisäksi tuotantoeläintiloja voidaan
tarkastaa aluehallintoviraston
omien projektien puitteissa ilman epäilyä – esimerkiksi voidaan valvoa tehostetusti lypsylehmien jaloitteluvelvoitteen
toteutumista.

Tarkastuksen ja
valvontaprosessin
eteneminen

Eläinten hyvinvoinnin tarkastuksella tarkastetaan eläimet
sekä niiden pitopaikka ja hoito. Tarkastuksella katsotaan,
noudatetaanko tilalla kyseisen
eläinlajin pidolle asetettujen
eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi voidaan tarkastaa kirjanpitoa kuten lääkekirjanpito. Tarkastuksesta voidaan ilmoittaa etukäteen, mutta usein tarkastus
tehdään ennalta ilmoittamatta,
jotta nähdään tilan todellinen
tilanne. Tämä on lainsäädännön mukaan sallittua.
Jos todetaan, että tilalla on
kaikki kunnossa eli eläinsuojelulainsäädäntöä on noudatettu, eläinlääkäri kirjoittaa asiasta
kirjallisen tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa
todetaan asioiden olevan kunnossa ja asian käsittely päättyy
tähän. Tarkastuskertomuksessa
voidaan antaa neuvoja seikoista, joilla voidaan parantaa eläinten hyvinvointia, vaikka näissä
asioissa ei varsinaisesti olisi havaittu lainsäädännön laiminlyöntejä.
Jos tarkastuksella havaitaan
pitopaikassa tai eläinten hoidossa lainsäädännön vastaista menettelyä, eläinlääkäri kirjoittaa asiassa tarkastuskertomuksen ja suorittaa kuulemisen. Kuuleminen voidaan hoitaa suullisesti tarkastuksella
tai kirjallisella kirjeellä tarkastuksen jälkeen. Kuulemisessa
eläinten omistajalle annetaan
mahdollisuus kertoa kantansa asiaan: miksi lainsäädäntöä
on rikottu ja erityisesti, miten ja

millä aikataululla asia aiotaan
korjata. Toki kuulemisessa kannattaa tuoda ilmi, jos havaitut
epäkohdat on jo ehditty korjata. Tällöin eläinlääkäri suorittaa
asiassa uusintatarkastuksen eikä hallintopäätöstä asiassa tarvitse antaa, jos epäkohdat tosiaan on asiallisesti korjattu.
Kuulemisen jälkeen eläinlääkäri kirjoittaa asiassa hallintopäätöksen. Päätöksessä voidaan ottaa huomioon eläinten
omistajan kuulemisessa esittämiä seikkoja, jos nämä ovat
sellaisia, joilla on eläinlääkärin
harkinnan perusteella vaiku-

siin on kirjattu, että annettuja
määräyksiä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.
Tämä tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeuteen valittamisesta
huolimatta eläinlääkärin antamia määräyksiä tulee noudattaa, jollei valitusviranomainen
toisin määrää.
Hallintopäätöksen antamisen jälkeen eläinlääkäri odottaa
määräaikojen umpeutumiseen.
Tämän jälkeen eläinlääkäri suorittaa tilalle uusintatarkastuksen sen valvomiseksi, onko annettuja määräyksiä noudatettu.
Mikäli määräyksiä on noudatet-

le voidaan hankkia esimerkiksi hoitoa muualta, hoitaja tai
rehua. Tämän pykälän nojalla
eläin tai eläimet voidaan myös
tarvittaessa lopettaa, toimittaa teurastettavaksi tai myydä.
Tällaiset kiireelliset toimet voisivat tulla kyseeseen, jos eläinten hyvinvointi on vaarantunut
voimakkaasti esimerkiksi ruuatta tai hoidotta jättämisen takia.
Yksittäisiä eläimiä voidaan lopettaa kiirepäätöksellä esimerkiksi, jos ne kärsivät sairauden
takia eivätkä ole saaneet tarvitsemaansa hoitoa. Eläinlääkäri tekee näissä tapauksissa
aina tilannekohtaisen arvion ja
päätöksen sen mukaan. Myös
kiireellisiin toimenpiteisiin ryh-

dotuksen antaa aluehallintoviraston läänineläinlääkäri ja lopullisen päätöksen tekee ELY.
Edellä kuvattuja täydentävien
ehtojen sanktioita voi aiheutua
valvontaeläinlääkärin, kunnaneläinlääkärin tai läänineläinlääkärin tekemän tarkastuksen perusteella. Läänineläinlääkäri kuulee tukiseuraamuksista eläinten omistajaa ennen
sanktioehdotuksen tekemistä.
Tällöin eläinten omistajalla on
mahdollisuus esittää kantansa
asiaan.
Jos eläinsuojelulain rikkominen menee poliisin esitutkintaan, voi oikeusprosessin seurauksena olla tapauksesta riippuen jopa eläintenpitokielto.

Suurin osa suomalaisista
tuotantoeläintiloista hoitaa
asiansa huolellisesti ja hyvin ja
eläinten hyvinvointi on niiden
omistajille sydämen asia.

tusta asiaan. Päätökseen kirjataan havaitut epäkohdat sekä
määräykset korjata ne. Määräyksille annetaan määräajat,
joiden puitteissa korjaavat toimenpiteet on tehtävä. Eläinten
omistajaa voidaan myös vaihtoehtoisesti kieltää jatkamasta eläinsuojelulainsäädännön
vastaista toimintaa. Lisäksi päätökseen kirjoitetaan perustelut
annetuille määräyksille. Hallintopäätös toimitetaan todisteellisesti eli postista haettavana
saantitodistuskirjeenä tai haastemiehen välityksellä. Kolmas
vaihtoehto on, että eläinlääkäri vie päätöksen itse eläinten
omistajalle. Päätöksen mukana
on valitusosoitus. Valitusosoituksessa on ohjeet hallintopäätöksestä valittamiseen hallinto-oikeuteen, jos annetut määräykset ovat eläinten omistajan
mielestä lainsäädännön vastaisia. Valittaminen on maksullista. Yleensä eläinsuojelupäätök-

tu, eläinlääkäri kirjoittaa asiassa
tarkastuskertomuksen ja asian
käsittely päättyy.
Jos eläinlääkärin antamia
määräyksiä ei ole noudatettu, eläinlääkäri voi antaa asiassa uudet määräykset tai todeta
edellisten määräysten olevan
voimassa. Mikäli eläinten omistaja ei noudata annettuja määräyksiä, on aluehallintovirastolla mahdollisuus antaa asiassa
uhkasakkoja tai tehostaa määräyksiä teettämisuhalla. Asiasta
voidaan myös tehdä esitutkintapyyntö poliisille.
Eläinsuojelulaissa on kohta,
jonka mukaan Ruokavirasto,
aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava
viranhaltija, tarkastuseläinlääkäri tai poliisi voi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläimen
hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että eläimelle tai eläimil-

dyttäessä pyritään ensisijaisesti kuulemaan eläinten omistajaa, mutta toimiin voidaan ryhtyä myös ilman kuulemista, jos
eläinten omistaja ei ole viivytyksettä tavattavissa. Kulut kiirepäätöksestä syntyneistä toimista kuuluvat eläinsuojelulain
mukaan eläimen omistajan
maksettaviksi.
Tuotantoeläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ovat
osa täydentäviä ehtoja, joiden
noudattaminen on maataloustukien ehtona. Tietyt eläinsuojelulainsäädännön laiminlyönnit ovat siis sellaisia, että
tuotantoeläintiloilla ne voivat
johtaa tukiseuraamuksiin eli
maataloustuista leikataan osa
pois. Seuraamusten suuruus
riippuu todetun laiminlyönnin
vakavuudesta, kestosta ja laajuudesta. Tavanomainen seuraamus täydentävien ehtojen
rikkeestä on 3 %. Jos sama epäkohta havaitaan tarkastuksilla
toistuvasti useina vuosina, voivat tukisanktiot nousta huomattavasti. Tukiseuraamuseh-

Loppukaneettina sanoisin, että suurin osa suomalaisista tuotantoeläintiloista hoitaa asiansa
huolellisesti ja hyvin ja eläinten
hyvinvointi on niiden omistajille sydämen asia. On myös kiistaton tosiasia, että vain hyvinvoiva eläin on hyvä tuotantoeläin: tuottaa maitoa, kasvaa
hyvin, tiinehtyy, synnyttää terveitä jälkeläisiä, imettää hyvin
ja kasvattaa hyvän turkin. Hyvinvoivat ja hyvissä olosuhteissa kasvavat eläimet ovat eläintuotannossa tärkeä imagoasia
ja suomalaisen ruuantuotannon valttikortti. Suomessa on
hyvä viranomaisvalvonta, mitä
tulee eläinten hyvinvointiin. Tätä ei tule nähdä huonona asiana – voimme todeta, että Suomessa valvotaan tarkasti, että
tuotantoeläimiä pidetään lainsäädännön mukaisesti ja asioihin puututaan, jos näin ei ole.
Tekstin kirjoittaja ELL
Hanne-Mari Paloniemi on
läänineläinlääkäri PohjoisSuomen aluehallintovirastossa

On metsänhoitoyhdistyksen vaalivuosi!
Jäsenet ovat metsänhoitoyhdistyksen tärkein voimavara.
Päätöksentekoon tarvitaan monenlaisia metsänomistajia.
Valitse valtuutettu, joka edustaa sinun arvojasi metsänomistajana.
Yhdistyksen suunnasta päättää valtuusto. Äänestämällä olet mukana muodostamassa tulevaisuuden
metsänhoitoyhdistystä, sen toimintaa, kehitystä ja palveluita – valitsemalla sopivimman valtuutetun.
Äänestä kotiisi lähetettävällä äänestyslipulla tai verkossa: www.mhy.fi/aanesta

Millaisia metsäasioita arvostat ja
millainen metsänomistaja olet?
Ota selvää ja tee leikkimielinen testimme
www.mhy.fi/vaalit
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MTK ja kuntavaalit 2021
Maa- ja metsätalous ovat aloja, jotka tuovat elinvoimaa, rahavirtoja ja voimaa elinkeinoihin alueemme kunnissa. Yksi osa tätä kokonaisuutta ovat
julkiset hankinnat. Jokaisessa kunnassa on kuntapäättäjien tehtävänä miettiä tarkkaan
ja hyödyntää täysimääräisesti
kunnan omaa yritystoimintaa,
toki hankintalain koukeroiden
mukaisesti. Tämän vuoksi on
syytä laatia jokaiseen kuntaan
hankintastrategia, joka ohjaa
pysyvämmin kunnan hankintapolitiikkaa.
Kaupungit tarvitsevat maaseutua ja maaseutu kaupunkia.
Vastakkainasettelu on tarpeetonta. Vaalien lähestyminen
on hyvä ajankohta miettiä, miten voisimme parantaa ja edistää yhteistyötä niin, että kaikki
hyötyvät. Tervetuloa tutustumaan MTK:n kuntavaalisivuille MTK:n kuntavaaliteemat
(www.mtk.fi/kuntavaalit). Toipureutuvat seuraaviin
vomme, että mahdollisimman
kokonaisuuksiin:
moni MTK:n jäsen lähtee mukaan tärkeään vaikuttamistyö- 1. Maaseudun elinkeinojen
edistämiseen
hön.
Koronan mukanaan tuomat
uhat ovat luoneet kysyntää
2. Kestävään ja reiluun
maankäyttöön
maaseudulle. Paikkariippumattoman työn tekeminen ja kiin3. Paikallistalouden
nostus maalla asumiseen sekä
monipaikkaisuus ovat mahdol- kehittämiseen – hankinnat
läheltä.
lisuuksia, joilla maaseutumaisissa kunnissa ja pienemmissä
kaupungeissa päästään uuteen
Maaseudun elinkeinojen
nousuun.
edistäminen pitää sisällään
monia asioita; mm. hajautetun
yhteiskuntarakenteen, työvoi-

OLETKO EKSYNYT?

Pohjois-Suomi

Onnistumme yhdessä.

Ei hätää, me autamme sinua.
MTK:n tiekartan avulla löydät perille.

Suuntaa tulevaan, vakautta talouteen
Missä yrityksesi on nyt? Miltä tulevaisuus näyttää?
Mistä rahat tulevat ja minne ne menevät?

Hankkijalta
ykkösluokkaan

Talous, tili- ja yritysasiantuntijamme ovat tukenasi muutoksessa ja arjen haasteissa, kun on tarpeen tarkastella
yrityskokonaisuutta ja tutkia tuloksia sekä talouden että
tuotannon näkökulmasta.
Tilitoimistomme tarjoaa asiantuntemustaan ja sähköistä
taloushallintoa kaikenkokoisille maaseudun yrityksille ja
maatilaosakeyhtiöille.

man saannin turvaamisen, yhteydet (tiet, tietoverkko, rautatiet), mahdollisuudet ilmastoja ympäristöasioissa sekä biopolttoaineet.
Maankäytössä kunnilla on
ratkaiseva rooli, sillä kunnalla
on kaavoitusmonopoli alueellaan. Lisäksi kuntien vaikuttamismahdollisuudet maakuntakaavoitukseen ovat merkittävät. Kunnilla on edelleen etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa,
jolla ne voivat ohjata maankäyttöä haluamallaan tavalla.
Näiden seikkojen vuoksi maanomistajien mukanaolo kunnan
päätöksenteossa nousee entis-

tä tärkeämmäksi. Samalla voimme huolehtia yksityisen varallisuuden omaisuudensuojasta.
Paikallistaloutta voidaan kehittää veroeurojen kautta.
Käyttämällä puuta/puupohjaisia materiaaleja julkisissa
rakennushankkeissa tai lisäämällä kotimaisia raaka-aineita/valmisteita julkisessa ruokahuollossa, voimme tukea sillä
paikallista/alueellista yritystoimintaa. Näin toimien saamme
eurot kiertoon paikallis-/aluetaloudessa.
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen
040 539 1623

Voit pohtia vaihtoehtoja ja löytää uusia
ratkaisuja asiantuntijamme kanssa
Neuvo 2020 -rahalla, jos 10 000 euron
mahdollisuus on vielä hyödyntämättä.

proagriaoulu.fi, proagria.fi

Esa Pulska
Arto Pesola
Mikko Ylitalo
Jouko Lotvonen
Facebook sivu:
MTK-Pohjois-Suomi
Ajankohtaista tietoa
tapahtumista ja muista
meille tärkeistä asioista.

p.
p.
p.
p.

010
010
010
010

768
768
768
768

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

Kysy lisää myyjältäsi. hankkija.fi

4821
4916
4917
4915

Työkoneet kaikki
Claas tuotteet ja Antti-kuivurit
Claas tuotteet ja työkoneet kaikki
Työkoneet kaikki

Kempele
Kempele
Kempele
Kajaani
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MTK- ja mhy-jäsenille

MTK- ja mhy-jäsenten uudet valtakunnalliset edut ovat olleet voimassa helmikuusta 2020 lähtien. Neuvottelemme koko ajan
uusia jäsenetusopimuksia hyödyntämällä
maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajäsentemme määrää ja ostovoimaa. Valtakunnallisten etujen lisäksi alueellisilla MTK-liitoilla
ja mhy-yhdistyksillä voi olla omia etuja. vakuutus-, neuvonta- ja lakipalvelut säilyvät
ennallaan.
MTK- ja mhy-jäsenenä saat alennuksia
mm. henkilö- ja pakettiautoista, renkaista,
rakennustarvikkeista, työkaluista, koneista ja huonekaluista. Alennukset vaihtelevat tuotteesta ja sopimuksesta riippuen.
Jäsenedut edellyttävät aina maksettua jäsenmaksua.

Miten jäsen saa edut käyttöönsä?

Jäsenen kannalta jäsenetujen käyttö säilyy
ennallaan. Mtkhankinnat.fi-sivujen kautta
yritystiliä avattaessa tarkistamme aina ensin jäsentiedot. Vaihtoehtoisesti liikkeessä
asioitaessa tuotteen myyjä tarkistaa henkilön MTK- tai mhy-jäsenyyden. Maksamalla
jäsenmaksusi ovat uudet jäsenedutkin ulottuvillasi. Muista päivittää jäsentietosi osoitteessa: www.mtk.fi/omattiedot tai ota yhteyttä omaan yhdistykseesi. Jos sinulla on
ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä: info@mtkhankinnat.fi.
Uusilla jäseneduilla haluamme tukea jäsentemme yritystoimintaa ja elinkeinoa.
Siksi useimmissa jäseneduissa vaaditaan
Y-tunnus jäsenyyden lisäksi.

Motonet ja Stark mukaan MTK- ja mhy-jäsenetuihin

Neuvoteltuja jäsenetuja on nyt yhteensä 21 yhteistyökumppanilta. Nykyisten etujen
lisäksi yhteistyökumppaneilta on syksyn aikana tulossa myös kampanjatarjouksia
tilinavauksen tehneille jäsenille. Kannattaa siis tehdä
tilinavaukset pikaisesti.

MOTONET PRO

STARK SUOMI OY

Uusi Jeppe on laadukasta lähiruokaa aikuisille
koirille. Siinä on runsaasti suomalaista kanaa
ja kauraa, mutta ei lainkaan vehnää soijaa eikä
maissia. Ja valkuaisesta 70% on elänperäistä. Voit
käyttää samaa ruokaa ympäri vuoden, lisäät vain
käyttömäärää kulutuksen mukaan.
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Motonet PRO-asiakkaana voit asioida
tavaratalossa tai tehdä tilauksesi
etukäteen noudettavaksi joko
puhelimitse tai sähköpostitse. Kerrytät
myös hankinnoistasi vuosihyvitystä
tuplana, jo ensimmäisestä eurosta
alkaen. Avaa yritystili nettisivuilla
mtkhankinnat.fi/motonet

Tutustu tarkemmin: MTKHANKINNAT.FI

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.
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Puukauppa ja hakkuut odottavissa
tunnelmissa – Paperiteollisuuden kriisi
heijastuu puun tarpeeseen
Pohjois-Suomen puukauppa
jatkui kesällä alkuvuoden tahtiin – kolmanneksen edellisvuotta perässä. Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin
tammi-kesäkuussa 2 777 000
m3 (2019 – 4 058 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 1 401 000 m3 (2
010 000), Kainuussa 659 000
m3 (989 000) ja Lapissa 717
000 m3 (1 059 000).
Puukaupan valopilkkuina
ovat jatkaneet kuusitukin ja
energiapuun hyvä kysyntä.
Koronatilanne arvioitiin metsäsektorille kokonaisuutena
kahtiajakoiseksi. Osa tuotteista hyötyy ja osa kärsii. Paperiteollisuus on pa-himman kärsijän roolissa, kun kysyntä on
romahtanut päämarkkina-alueilla. Myös kartongin ja sellun
hinnat ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Paperituotteet muodostavat yhä ison
osan metsäsektorin kokonaisuu-desta ja ovat tärkeitä vientituotteita. Näiden tuotteiden
kysynnän heikkous vaikuttaa
metsänomistajien puu-kauppaan, kun selluntarve paperin
valmistamiseen laskee. Saha-

tavaran kysyntä on ollut enna- jatkavan edelleen kemiallisen
koitua vah-vempi, vaikka näky- metsäteollisuuden suhdannemät ovat edelleen epävarmat. luisua. Tämä näkyy raadollisimmin paperituotteiden kysynnän romahduksena. TehLopputuotteiden
kysyntämuutokset jyrkkiä taiden tuotannon muutostöiPuun ostot kirivät keväällä ke- tä ei voida toteuttaa hetkessä
säkorjuukohteiden kaupan vi- ja koronatilanteen tuomaa pariämisen myötä, mutta kesäl- perin kysynnän romahdusta ei
lä puukauppa hiipui. Puun ke- pystytä paikkaamaan het-kesvään hienoinen hinnannousu sä. Paperin tuotannonmenetyssäsi vähäisen kysynnän ai- tykset ovat niin suuria, että ne
kaan pieniin ostomääriin. Vaik- tulevat vaikuttamaan myös
ka kesälo-makausi on yleises- syksyn puuntar-peeseen. Kuitikin heikkoa puukauppa-ai- tupuun kysyntä tulee laskekaa, niin silti kannattaa seu- maan. Toisaalta tätä ennakoirata tarkkana millaiselle puul- tiin jo PTT:n ja LUKE:n ennusle on markkinoilla kysyntää. teissa aiemmin.
Kuusitukin hyvä menekki on
yllättänyt ja uusimmat tilastot Puukauppa vaatii
näyttävätkin sahatavara-kau- paikallista tietämystä
pan piristyneen edelleen ke- Tällaisessa markkinatilanteessän aikana. Sahat pitivät nor- sa on tärkeää, että tarjotaan
maaleja huoltoseisokkeja hei- markkinoille sellaista puuta,
näkuussa, mutta hakkuiden ja jolle on kysyntää. Paikkakunpuun toimituksien odotetaan takohtaiset erot eri puutavaraviriävän tehtaille jälleen syk- lajien osalta voivat olla suuria.
syn kuluessa.
Metsänomistajan kannattaa
Kemiallisen metsäteollisuu- kysyä neuvoa omasta metsänden osalta lopputuotteiden hoitoyhdistyksestä puukaupan
hinnat kääntyivät kesän ai- mahdollisuuksista. Metsänhoikana uudelleen jyrkkään las- toyhdistykset tarjoavat asiankuun. Koronakriisi näyttääkin tuntija-apua puukauppaan kil-

pailuttamalla ja vertailemalla
leimikot ja toteuttamalla korjuun valvonnan.
Lisätietoja:
Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö/
Pohjois-Pohjanmaa
Markku.ekdahl@mtk.fi
Puhelin 040 357 6377
Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö/Kainuu
Seppo.miettunen@mtk.fi
Puhelin 040 822 5321
Annakaisa Heikkonen
Kenttäpäällikkö/Lappi
Annakaisa.heikkonen@mtk.fi
Puhelin 050 431 4498

Tällaisessa markkinatilanteessa
on tärkeää, että tarjotaan
markkinoille sellaista
puuta, jolle on kysyntää.
Paikkakuntakohtaiset erot eri
puutavaralajien osalta voivat
olla suuria.

uusi outlander XU+

Vakiona:
- Dynaaminen ohjaustehostin
DPS, 3-tehoinen
- 1588 kg:n WARN-vinssi
- 26 tuuman 6-kerroksiset
HD-renkaat
- Heavy-duty-etupuskuri
- Erittäin hidas L-vaihde
- Älykäs kaasunhallinta,
ajotilat

PARAS KOKONAISUUS
VALMIIKSI ASENNETTUJA
VAKIOVARUSTEITA
työkäyttöön
pohjoisen olosuhteisiin
suunniteltu

KANA-KAURA

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.
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Traktorimönkijä 60 km/h
Lisätietoja:
www.mönkijäkuume.com

alk. 9 290 €
+ tk 400 €

(Can-Am Outlander XU+ 450 T)
©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

OULUN KONEKAUPPA OY
Tapsitie 5, Oulu
p. 044 7997 610

LANTMÄNNEN AGRO
OJAN RAUTA
Ruutihaantie 5, Ylivieska
p. 044 7997 376

OJAN RAUTA RAAHE
Rakentajankatu 2, Raahe
p. 044 7997 500
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Puolita säilöntäainekustannuksesi
laadusta tinkimättä!!!

SäilöMIX

= KEMIALLINEN REHUSÄILÖNTÄAINE
• nurmikasveille
• palkokasveille
• murskeviljalle
• kokoviljasäilörehulle

MIXI SäilöMIX:
•
•
•
•

Ei ruostuta koneita!
Ei ole syövyttävää!
Estää rehun jälkikäymistä!
Ei ole riippuvainen
kasvin sokereista!

SäilöMIX on Suomessa
suunniteltu ja valmistettu.

Ota yhteys
ja kysy lisää:

i
itust !
k
t
u
T
AS
PA R

Jukka Lehtola
040 142 6889

jukka.lehtola@lakkapaa.com

Kempeleen Powered by Kramp myymälä
Varaosat ja tarvikkeet kaikkiin työkone ja traktori merkkeihin saman katon alta
Laaja valikoima esimerkiksi
seuraavia tuotteita
heti varastosta
• kiilahihnat
• nivelakselit + varaosat
• nostolaitetarvikkeet
• öljyt ja voiteluaineet
• traktoreiden suodattimet,
kaikkiin merkkeihin
• traktoritarvikkeet
• lietevaunutarvikkeet
• heinäkoneiden osat
• apevaunujen osat
• maanmuokkauskoneiden osat
• yms. yms.

Soita ja kysy lisää
Varaosa- ja tarvikemyynti
Janne Manninen
045 7750 6072

Kramp on Euroopan johtava asiantuntija varaosien ja tarvikkeiden toimittajana maatalousalalla. Kramp on
tärkeä kumppani asiakkailleen ja toimittajilleen. Yrityksen valikoimaan kuuluu yli 500 000 tuotetta verkossa,
ja sillä on 11 jakelukeskusta ja 22 myyntikonttoria ympäri Eurooppaa. Kramp on perustettu vuonna 1951,
ja sen pääkonttori sijaitsee Varsseveldissä, Alankomaissa. Kramp Suomen logistiikkakeskus sijaitsee Paimiossa.

Korottomalla joustorahoituksella maksuaikaa jopa 60kk. Kysy lisää myyjiltämme!
U

• www.lakkapaa.com •

USI
Vauhtikuja 2 OSO
ITE
90440 Kempele
Avoinna: ma-pe 8-17
Puh. 010 755 7300

Konemyynti

Kimmo
Junttila

045 6749 626

Varaosamyynti

Janne
Manninen

045 7750 6072

