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UUTISJYVÄT

Pohjois-Suomi

MTK-Pohjois-Suomen asioita hoitaa
kymmenjäseninen johtokunta

TOIMINNANJOHTAJALTA

Laki eläinten hyvinvoinnista
Vanhalta nimeltään Eläinsuojelulaki on tulossa ministeriöstä uudelle lausuntokierrokselle nyt kevään aikana. Laki oli päivitettävien listalla jo
Juha Sipilän hallituksen aikana, mutta päivitystyö jäi ”telineisiin” eikä muutosta saatu
aikaan. Me MTK Pohjois-Suomessa annoimme panoksemme valmistelutyölle lausunnon muodossa, jossa painotettiin muun muassa sitä, että
viralliselle valvonnalle kehitettäisiin oma laatujärjestelmä,
jolloin mm. hallintolain mukainen menettely ja eläimen
omistajan oikeusturva toteutuisi nykyistä paremmin.
Alueellamme käydyn eläinvalvontaan liittyvän keskustelun perusteella viljelijöiden
yhteiseksi kannaksi näyttää
muodostuvan se, että valvonnan kohteeksi joutuvat tilalliset toivovat saavansa riippumattoman avustajan valvontatilanteeseen, jotta valvonnassa tehdyt havainnot
ja niiden korjaukset olisivat
mahdollisimman hyvin kaikkien tiedossa. Tämän lisäksi on
toivottu, että tulevaan lainsäädäntöön lisättäisiin vahvempi
kirjaus tilan toiminnan hallitusta alasajosta. Nyt käytäntö
on näyttänyt tilanteen kärjistyvän pahimmillaan niin, ettei
valvonnan ja eläinten omistajan välillä ole ollut keskusteluyhteyttä ja viranomaisen
toimet ovat tulleet eläimen
omistajalle yllätyksenä ja ne
on koettu aiheesta epäreiluina. Olemme viestineet aiemmissa jäsenlehdissä eläinsuojeluun liittyvistä asioista, jotta
tilanne parantuisi ja eläinten

omistajat tiedostaisivat valvonnan kulkua paremmin.
Toiveeseen tukihenkilöstä valvontatilanteeseen etsitään yhdessä ratkaisua. Alustavia ratkaisua on löytymässä
ja tästä tiedotetaan syksyllä lisää, kun lista vapaaehtoisista
saadaan vahvistettua ja heille järjestettyä tarvittava koulutus. Lähtökohtana tukihenkilön osallistumisessa on se,
että hän toimii tilallisen tukena tekemässä havaintoja ottamatta kantaa itse valvonnan
toteutukseen.
Koronavirus rajoittaa myös
maatalouden toimintaa tulevan kasvukauden aikana.
Vaara tartunnan saamiseen
on edelleen olemassa. Meillä on tuottajaliiton nettisivuilla vuosi sitten kerätty lista
alueen urakoitsijoista. Listan
huomioimisen lisäksi edelleen kannattaa päivittää tilan
valmiussuunnitelma mahdollisen tartunnan ja sairastumisen aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalle. Toivotaan kuitenkin, että myös kuluvana
kasvukautena työt saadaan
tehtyä ilman häiriöitä.
Hyvää kevättä kaikille jäsenille!
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä
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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: Petopolitiikka,
kuluttajatyö, metsä, osaaminen
ja hyvinvointi, lomitus,
kuntapolitiikka Yhdistykset:
Sotkamo, Kuhmo

Timo Korhonen
050 521 7999
tmi.timo.korhonen@gmail.com
Vastuualue: Kasvinviljely,
avomaanvihannesviljely,
huoltovarmuus,
maaseutuyrittäjyys
Yhdistykset: Kajaani, Paltamo,
Ylä-Kainuu

Elina Junttila
040 760 2558
elina.junttila@huitinholstein.net
Vastuualue: Maidontuotanto,
osaaminen ja hyvinvointi, lomitus,
lampaat, hevoset
Yhdistykset: Nivala, Merijärvi,
Oulainen-Vihanti

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

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

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

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 1/2021

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 2021-2022.

Heikki Rintala
040 766 8563
heikki.rintala@hotmail.com
Vastuualue: Jäsenasiat,
kuluttajatyö, petopolitiikka
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:

Julkaisija:
MTK-Pohjois-Suomi
pohjois-suomi.mtk.fi
Päätoimittaja:
Tyhtilä Matti
Laura Mulari
050 342 3803
laura.mulari@gmail.com
Erovuorossa 2022

Pohjois-Suomi

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

Jukka Ojantakanen
040 738 4375
ojantakanen@hotmail.com
Erovuorossa 2022

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:
Agrologiharjoittelija
Meri-Tuuli Kemppainen
050 5472340

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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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. Siihen olemme pyrkineet hankkeen toimenpiteillä sekä tapahtumien
järjestämisellä.
HYMYT- hankkeen toiminta
on syksyn 2020 sekä kevään
2021 aikana koronasta huolimatta pysynyt melko aktiivisena. Korona on tuonut esiin
uusia haasteita ja hankkeen
toiminta on ollut pääasiassa
verkkoympäristössä.

HYMYT- hanke on tehnyt
yteistyötä muiden alueella
toimivien hankkeiden kanssa.
17.11.2020 Tietolinkki ja Hymyt hanke järjestivät ”Maatalousyrittäjä työnantajana” webinaarin. Yhteistyö Tietolinkin
kanssa on kehittymässä voimakkaasti. Kevään 2021 aikana suunnitellaan mm. opintosarjaa turkistarhoille videoimalla kaikki hoitoon liittyvät
työnvaiheet tilojen työntekijöiden perehdyttämistä varten.
Omistajanvaihdos alkaa
päätöksestä – niin olemme
pohtineet ja siksi tuotimme
koulutussarjan Bioliito -hankkeen ja Metsäkeskuksen kanssa yhteistyössä. Koulutus on

startannut 11.9 ja jatkunut
pitkin syksyä. Koulutuksen
aikana käsiteltiin mm ”Mikä
on yrityksesi arvo?”, ”Tee elämäsi kaupat”, ”Sukupolven
vaihdoksen kiemurat”, ”Metsäalan markkinakatsaus” teemat. Koulutussarja päättyi
24.2.2021.
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 uu-

sia maaseudun tukihenkilöitä. Tukihenkilökoulutus ja samalla Jelppi- ryhmän kokoaminen toteutettiin Oulussa
20-22.11.2020. Koulutuksen
ansiosta Pohjois-Pohjanmaalle saatiin 13 uutta mentoria.
Koulutuksesta uutisoi mm Kaleva. Ensimmäiset mentoritreffit pidettiin tammikuussa
2021 Rokualla.
Tiedätkö mitä on sosiaalinen
yritys? Mikä rooli sillä on suomalaisessa yhteiskunnassa?
Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja
erityisesti osatyökykyisille ja
pitkäaikaistyöttömille tai tarjota sosiaalisesti hyödyllisiä
palveluita. Haluatko tietää siitä lisää? Haluatko olla vaikut-

tava ja ennakkoluuloton yrittäjä? Meillä olisi sinulle ratkaisu, jolla pääset kouluttautumaan ja kansainvälisesti verkostoitumaan.
Soccer hankkeen ”Rajat ylittävä Sosiaalisen yrittäjyyden
valmennuskurssi” on startannut 15.3.2021 verkko-opetuksena. Hymyt hanke on mukana osajärjestäjänä. Valmennus
päättyy 26.4, jonka jälkeen voi
syntyä uusia maaseudun yritysmuotoja.
Oulun ympäristötoimen valvontaeläinlääkäri Maria Pohjolaisen johtaman webinaarisarjan järjesti HYMYT - Hyvinvoiva maaseutuyritys -hanke. Webinaarien ohjelmaan kuului
eläinlääkärin ohjeita maito- ja
lihakarjatiloille, hevosyrittäjille sekä lampoloille. Ilmoittautuneita oli 110 yritystä. Webinaareista on jo pyydetty uusintaa.

läänin talousseuran maataloussäätiö, sekä Rajat ylittävä
sosiaalinen yrittäjyys -hanke
(Oulun yliopisto; CBC Karelia) järjestivät vientimahdollisuuksia avaavan verkostointitapahtuman. Tavoitteena oli
kehittää Suomi-Venäjä-yhteistyötä ja saada aikaan yhteistä
toimintaa rohdoskasvialalla.
Yhteistyö on saanut hyvää alkua ja avannut uusia mahdollisuuksia maaseudun yrittäjille.
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/hankHYMYT-hanke auttaa kan- keet/hymyt. Näitä seuraamalla
sainvälistymään. 9.4.2021 pi- pysyt ajan tasalla kaikista HYdettiin rohdos-, yrtti-, maus- MYT hankkeen tapahtumista.
te- ja erikoiskasvit: Viljelyn,
jalostuksen ja viennin mah- Tervetuloa mukaan hankkeen
dollisuuksien selvitys Poh- toimintaan!
jois-Pohjanmaan pk-maaseuLisätietoja:
tuyrittäjille.
Natalia Sergina-Kishlar
Venäjän Federaation rohprojektipäällikkö
doskasviliitto (Moskova), Hynatalia.sergina-kishlar
vinvoivat maaseudun yrityk- @oamk.fi
set (Hymyt-hanke), Oulun
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Maaseutunuoret esittäytyvät
Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita MTK:n jäseniä. Maaseutunuoret ovat
maaseudun nuorta voimaa
ja vimmaa, tekevää ja aikaansaavaa joukkoa. Maaseutunuorten toimintaa on
järjestössä keskusliitossa,
alueellisissa tuottajaliitoissa sekä kuntatasolla yhdistyksissä. MTK Pohjois-Suomen maaseutunuorten valiokuntaan kuuluu 11 henkilöä ja toimikausi heillä on
kolme vuotta. Valiokunnan
jäsenissä on niin maataloustuottajia ja maaseutuyrittäjiä kuin alan opiskelijoita
tai muuten alalla työskenteleviäkin. Heitä yhdistävänä
tekijänä on halu vaikuttaa
maaseudun asioihin, verkostoitua ja kehittää elinvoimaista
maaseutua.
Viime aikoina maaseutunuorten toimintaan on vaikuttanut vallitseva koronatilanne – usea alueen perinteinen maaseutunuorten
toiminta ja tilaisuus on jäänyt väliin, näistä esimerkkinä mm. kouluvierailut ja eri

kuluttajatapahtumissa mukana oleminen. Suunnitelmia toiminnan aktivoinnille
on kuitenkin olemassa ja ne
lähtevät etenemään, kunhan
tilanne sen taas sallii. Ennen
kesän työhuippuja valiokunnan tarkoituksena on jatkaa
jo viime keväänä suosittuja Instagram-live lähetyksiä
sekä järjestää kasvukauden
aikainen valokuvauskilpailu. Tammikuussa 2021 valiokunta teki keskusliitolle
aloitteen, jonka aiheena oli
tuotantoeläintilojen terveydenhuollonseurantajärjestelmiin liittyminen lakisääteiseksi tiloille. Valiokuntien välistä yhteistyötä ollaan myös
lisäämässä Keski-Pohjanmaan maaseutunuorten valiokunnan kanssa; tulossa on
mm. yhteisiä koulutustilaisuuksia. MTK:n liittokokousasiakirjan uudistaminen on
käynnistynyt ja nuorten ääntä halutaan siinä kuuluviin
entistä enemmän, myös tässä työssä liiton valiokunta on
osaltaan mukana.
Agrologiharjoittelija,
M e r i -Tu u l i K e m p p a i n e n
merituuli.kemppainen@mtk.fi

Yrjänä Kalle
Ruukista, maidontuottaja.
Ensimmäistä vuotta
valiokunnassa.

Eskola Kyösti
Pidän 250 lehmän lypsykarja tilaa Kärsämäellä. Kolmas
vuosi valiokunnassa meneillä.
Harrastuksia ja mielenkiinnon
kohteina lehemien lisäksi lentopallo ja metästys.

Mannermaa Heikki
Pidän 250 paikkaista pihvirotuisten nautojen loppukasvattamoa Siikajoen Tuomiojalla.
Ensimmäinen vuosi valiokunnassa menossa.

Petteri Heikkinen
maidontuottaja Kempeleessä.
Nuorten valiokunnassa toinen vuosi menossa.

Eskola Susanna
Työskentelen vs. maaseutusihteerinä Kuhmossa. Valiokunnassa ensimmäistä
vuotta.

Moilanen Suvi
Työskentelen maatalousyrittäjänä vasikoiden välikasvatukseen erikoistuneella maatilalla Ruukissa. Olen kolmatta vuotta valiokunnan toiminnassa mukana.

Runtti Esa
Toimin maatalousyrittäjänä
mansikan viljelyyn erikoistuneella tilalla Ruukin kylällä Siikajoella. Valiokunnassa
olen mukana toista vuotta
ja lisäksi olen MTK Rannikon
johtokunnan jäsen.

Rantala Matti
Toimin maatalousyrittäjänä kasvinviljelytilalla Limingassa. Valiokunnassa olen
ensimmäistä vuotta ja lisäksi olen MTK Limingan johtokunnan jäsen.

Nivala Sami
kasvinviljelyä Raahessa. Valiokunnassa johtokunnan
nuorten edustajan roolissa
kolmatta vuotta.

Kemppainen Tanja
Olen ollut nuortenvaliokunnassa kolme vuotta ja lisäksi
olen MTK- Vaalan johtokunnassa.
Yritykseni tarjoaa sorkanhoitopalvelua Pohjois-Pohjanmaalla sekä osin Kainuussa.
Harrastan vapaa-aikanani
metsästystä.

Puurunen Topi
Oulusta. Opiskelen agrologiksi ja työskentelen opiskelun ohella lomittajana muutamalla lypsykarjatilalla. Kolmas vuosi valiokunnassa on
meneillään ja toimin tänä
vuonna puheenjohtajana.
Mielenkiinnon kohteina voisin mainita ainakin lehmät
ja kuluttajatyö.

Ajantasaisin tieto MTK:n koronaan liittyvästä tiedottamisesta löytyy

www.mtk.fi/korona

KUUNTELE PODCAST

#Maaltavastaajat #MTK ry #Finland
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Advertoriaali

Maatiloilla palaa noin joka toinen päivä
– Pohjois-Suomessa maatalousyrittäjät eivät usko
palokunnan saapuvan nopeasti
Maatilayrittäjille tulipalovaara on läsnä arjen töissä, ja LähiTapiolan korvaustilastojen mukaan maatilojenpalovahinkoja tapahtuu keskimäärin joka toinen
päivä. Maatalousyrittäjille teetetyn tutkimuksen mukaan lähes joka kolmas on joutunut sammuttamaan tulipaloa.
LÄHITAPIOLA POHJOINEN on korvannut
vuosina 2017-2020 vajaa sata maatilojen palovahinkoa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
- Maatiloilla sattuvat palot kasvavat
helposti isoiksi, jos paloa ei havaita
heti ja avun saaminen kestää. Pääasiassa paloriskit otetaan tosissaan,ja yrittäjät
ovat tehneet hyvää työtä niiden ennaltaehkäisemiseksi. Tässä työssä olemme elämänturvayhtiönä myös tukena ja apuna.
Silti jokainen palo on liikaa. Tulipalo on
erittäin surullista yrittäjälle, se jättää syvät traumat ja pahimmillaan rampauttaa
koko toiminnan, toteaa LähiTapiola Pohjoisen myyntijohtaja Jouni Liuska.
Palokunnan nopea saapuminen epäilyttää Pohjois-Suomessa LähiTapiola selvitti Kantar TNS:llä helmi-maaliskuussa
2021 suomalaistenmaatilayrittäjien käsityksiä tilojensa paloturvallisuudesta ja
palokunnan saapumisesta. Pohjoissuomalaisista maatilayrittäjistä 43 prosenttia ei luotasiihen, että palokunta saapuisi
nopeasti tilalle. Esimerkiksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen keskimääräinen
ensiyksikön saapumisaika tilalle on 18
minuuttia.
- Todellisuudessa monelle tilalle palokunnan saapuminen kestää yli puolituntia. Palotilanteessa henkilökunnan alkusammutustaitojen merkitys korostuu.
Jokaisen on tiedettävä, kuinka sammuttimia käytetään ja mistä ne löytyvät. Taitoja on hyvä myös harjoitella etukäteen,
kertoo Liuska.

MTK-yhdistyksen jäsen,
hyödynnä LähiTapiolan tarjoamat edut!
MTK-edut omaisuusvakuutuksista:
• Maatilavakuutuksesta 10 % alennus. Jos maatilallasi
on tehty LähiTapiolan huolenpitokäynti ja maatilan
turvallisuuskartoitus,
etusi on 15 %.
• Korotettu 15 % alennus maatilavakuutuksesta on myös
mahdollinen, jos asiakkaalla on vähintään 10 000 euron
sijoitus LähiTapiolan säästöhenkivakuutuksessa. Kysy
lisää asiantuntijaltamme.
• Kotivakuutuksesta 10 % alennus.
Merkittävimmät
paloturvallisuushaasteet
Tutkimuksen mukaan kolmasosa pohjoissuomalaisista tilallisista on vähintään jonkin verran huolissaan tilansa
paloturvallisuudesta. Noin 70 prosenttia
huomioi paloturvallisuuden tilallaan ja
tekee paloriskien vähentämiseksi töitä.
Maatilayrittäjien mielestä merkittävimmät paloturvallisuushaasteet
ovat vanhat ja jokseenkin huonokuntoiset sähkölaitteet, työkoneiden päävirtakytkimien puuttuminen,
palovaroittimien toimintavarmuuden

ylläpitäminen sekä käsisammuttimien
vähäinen määrä.
- Yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisykeinoista on sähköturvallisuuden parantaminen. Esimerkiksi vanhat ja huonokuntoiset johdot ovat turvallisuusriski. Myös laitteiden sisälle kulkeutuva pöly voi aiheuttaa oikosulun ja sitä
kautta sytyttää tulipalon. Käsisammuttimien lisääminen on edullinen ja helppo keino, toteaa Liuska.

LähiTapiola selvitti suomalaisten maatilallisten käsityksiä paloturvallisuudesta Kantar TNS
Agrin DataLaari -verkkokyselyssä. Helmi-maaliskuussa 2021 toteutettuun tutkimukseen vastasi 864 tilallista.Tutkimuksen virhemarginaali
on koko näytteen osalta noin +/- 3,2-yksikköä.
Vastaajanäyte on painotettu kuvaamaan Suomen maatilarakennetta tukialueen, tilojen peltoalan sekä tuotantosuunnan mukaan.
Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Paikalliset maatilaasiantuntijamme
auttavat sinua mielellään
- ota yhteyttä!
LähiTapiola
Kainuu-Koillismaa

l

p. 08 814 2300
kainuu-koillismaa@lahitapiola.fi

l LähiTapiola
Pohjoinen

p. 08 814 2500
pohjoinen@lahitapiola.fi
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Kekseliäät tuottaja
yhdistykset koronan
kiemuroissa

Kuva Taimi kasvattamo kevät auringossa, Laura Kemppainen
Näin korona aikana tuottajayhdistysten toiminta on ollut
rajoittunutta. Monia yhteisötapahtumia mitä normaalisti olisi järjestetty, ei ole voinut
järjestää viime vuonna ja tänä
keväänä. Onneksi MTK Pohjois-Suomen tuottajayhdistykset ovat olleet kekseliäällä
päällä ja halusivat järjestää jotain, mikä onnistuu näin pandemiankin aikaan.
MTK Oulunseutu on järjestänyt vuosittain tapahtuman,
jossa Oulun alueen nelosluokkalaiset ovat pääsevät tutustumaan paikallisen Lamberg
mty:n lypsykarjatilan toimintaan. Tapahtumaa on ollut järjestämässä aktiivisesti Oulun
ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden agrologi opiskelijat. Tapahtumaan on tullut bussilasteittain lapsia, joilla ei ole välttämättä ollut minkäänlaista kosketusta maatalouteen, saatikka siihen miten
maito kaupanhyllylle ilmestyy.
Tilalla on esitetty monia erilaisia tietoiskupisteitä, joissa
agrologi opiskelijat ovat kertoneet nelosluokkalaisille esimerkiksi mitä ja kuinka paljon
lehmä päivän aikana syö ja juo.
Itse opiskeluaikojeni alussa
olen ollut myös oppaana oppilaille ja siinä huomasin kuinka monet opettajatkin ovat
päivän aikana oppineet jotain

uutta suomalaisesta ruoantuotannosta. Tämä on erittäin tärkeää kuluttajatyötä, jotta kaupunki ja maaseutu eivät eriydy
toisistaan liikaa.
Korona-pandemian vuoksi MTK-Oulunseutu ei voinut
viime syksynä järjestää Päivä
maalla -tapahtumaa.
Millaisin tavoin tuottajayhdistyksen ovat sitten selättäneet koronan aiheuttamia
haasteita?
Tänä keväänä MTK Oulunseutu päätti lahjoittaa polkutraktoreita mahdollisimman kattavasti Oulunseudun
alueen päiväkodeille. Aluksi
he pohtivat arvontaa, mutta
lopulta päätettiin jakaa traktorit päiväkodeille pienen kisailun merkeissä, jossa päiväkodin lapset pääsisivät pohtimaan suomalaista ruokaa ja
maataloutta taiteen keinoin.
Kisa-aikaa oli kahden viikon
ajan. Kilpailutyö saattoi olla
kuvia, esitystä, jääveistos, piirustus, maalaus, taidekollaasi,
laulu tai runo, joka liittyy suomalaiseen ruokaan tai maatalouteen. Kilpailua mainostettiin sosiaalisessa mediassa ja
myös suoraan päiväkodeille
Oulun kaupungin kautta.
MTK Oulunseutu oli alun perin suunnitellut ostavansa 16
traktoria, jotka kisassa jaettaisiin palkintoina, mutta pol-

kutraktoreiden hintoja kilpailuttaessa Hankkija halusikin
lahjoittaa kaikki 16 traktoria.
Osallistujia tuli aluksi tasaisesti
kahden viikon aikana, kunnes
viimeisenä osallistumispäivänä sähköposti täyttyi kisaosallistumisista. Yhteensä MTK
Oulunseudun alueelta osallistujia oli peräti 36 päiväkotia.
Sana oli epäilemättä kiirinyt,
sillä muutama osallistuminen
alueen ulkopuoleltakin oli tullut, mutta näistä päiväkodeista tiedotettiin kyseisten alueiden MTK-yhdistyksille, jotka
saavat toimitettua polkutraktorit oikeisiin osoitteisiin. MTK
Oulunseutu päätti, että kyllähän näille kaikille osallistujille
tulee saada traktorit lahjoitettua, jolloin he päättivät ostaa
loput 20 polkutraktoria. Päiväkotien kisatuotoksiin voi tutustua MTK Oulunseudun some kanavista, jonne Kati Haipus tekee päivityksiä.
Myös Ylä-Kainuussa on tänä keväänä haluttu ilahduttaa
päiväkodin lapsia korona-aikana. MTK Ylä-Kainuu lahjoitti kaikille halukkaille alueensa päiväkodeille siemenet ja
mullat. Ajatus sai alkunsa MTK
Ylä-Kainuun varapuheenjohtaja Ville Kemppaisen vaimolta
Laura Kemppaiselta, joka työskentelee Suomussalmen päiväkodissa. MTK Ylä-Kainuu lähti tuumasta toimeen ja kysyi
Kajaanin Hankkijaa mukaan
yhteistyökumppaniksi mullan
ja siementen toimittajaksi, jotka lähtivät mielellään mukaan
toimintaan. Seuraavaksi kartoitettiin kaikki Ylä-Kainuun
multaa ja siemeniä haluavat
päiväkodit.
Millaisia siemeniä päiväkodeissa sitten toivottiin? Auringonkukat olivat erittäin suosittuja, kuin myös muut kukat.
Laura Kemppainen kertoi, että
heidän päiväkodissaan tomaatit ja samettikukat kasvavat
juuri parahiksi äitienpäivälahjaksi. Myös vihannesten ja juu-

resten siemeniä toivottiin. Yhdestä multasäkistä riittää n. 50
lapselle multaa istutuspuuhiin
ja yhteen istutuspurkkiin laitettiin kaksi siementä. Kaiken
kaikkiaan hankkeessa mukana oli n. 320 lasta.
Päiväkodeissa on lapsia monenlaisista kodeista. Osalle siementen istuttaminen voi olla
erittäin tuttua toimintaa ja toisille jotain täysin uutta. Onkin
tärkeää, että lapset saavat omin
silmin nähdä, mistä ruoka tulee
ja kuinka paljon hoitoa kasvit
tarvitsevat kasvaakseen. Kasvien kehitys näkyy jopa viikoissa. MTK Oulunseudun kisassa
lapset taas ovat saaneet tehdä
arvokasta pohtimista suomalaisesta ruoasta ja maataloudesta,
mikä näkyy kaikissa kisateoksissa. Palaute päiväkodeilta on ollut erittäin positiivista kummallekin tuottajayhdistykselle. Tällaisia tempauksia ehdottomasti lisää!
Meri-Tuuli Kemppainen
Agrologi-harjoittelija,
MTK-Pohjois-Suomi

Kuva Päiväkodin lapset istuttamassa siemeniä multaan,
Laura Kemppainen
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HETKI LYÖ
Samalla kun tiloilla valmistaudutaan kevään kylvöjä ja
kesäsesonkia varten, Euroopan Unionissa valmistellaan
kuumeisesti tulevan ohjelmakauden yhteistä maatalouspolitiikkaa. Yleisesti ottaen tulevista ohjelmakausista sopiminen on mennyt aina vain vaikeammaksi Agenda-2000 uudistuksen jälkeen, johon nykymuotoinen
maatalouspolitiikan rakenne pitkälti pohjautuu. Päätöksen teon vaikeudesta kertoo, että vaikka ohjelmakauden
rahoituksesta päästiin sopuun viime kesänä, ei maatalouspolitiikkaohjelmasta ja niiden yksityiskohdista ole saatu sopua aikaan. Ääriajattelu ja joustamattomuus omissa tavoitteissa ohjaavat eri ryhmittymien toimintaa. Oma
puumerkki täytyy voida osoittaa ohjelmasta. Samaan aikaan kotimaassa valmistelua jatketaan unionista saatujen
viimeisimpien tietojen pohjalta eri skenaarioita laatien.
Vuosituhannen alussa Suomessa valmistui raportti tulevaisuuden linjauksista Suomen peltoviljelylle. Raportissa todetaan, että Suomessa on pyrittävä viljelemään
mahdollisimman tuottavasti ja ”on huolehdittava siitä,
että tukipolitiikalla ja lainsäädännöllä ei rakenneta esteitä taloudellisesti kannattavalle peltoviljelylle, vaan niillä luodaan kannustava toimintaympäristö laadukkaan
sadon tuottamiselle.” Tämä ohjenuora pitää olla kantavana ajatuksena Suomen omassa suunnitelmassa. Täytyy muistaa, että maataloustuki on alkujaan muodostettu nimenomaan turvaamaan viljelijöiden tulonmuodostus samalla, kun kuluttajilla olisi tarjolla kohtuuhintaisia
elintarvikkeita. Tämä perusajatus unohtuu helposti, kun
maatalouspolitiikkaan halutaan sisällyttää entistä enempi uusia vaatimuksia. Tulevassa ohjelmassa tulee olla eri
tukitasot ruoantuotantoon ja muuhun peltoreservin ylläpitoon suuntautuvalle toiminnalle. Linjaukselle, että tukipolitiikalla ei rakenneta esteitä taloudellisesti kannattavalle peltoviljelylle sopii esille nostamamme asia peltojen korvauskelpoisuudesta. On jo totisesti aika vapauttaa vuoden 2004 jälkeen tuotantoon otetut peltoalat
kaikkien tukien piiriin. Muistettakoon, että osa aloista on
kunnostettuja 60- ja 70-lukujen pakettipeltoja ja historiallinen osa maamme avonaista peltomaisemaa. Oman
lisämausteensa keskusteluun tuo tavoite lisätä huomattavasti Luomu-tuotannon osuutta viljelystä niin kotimaan
kuin EU:n taholta. Nykyisten ehtojen mukaan luomutukea
saa vain korvauskelpoiselta alalta, joten tavoitteesta tullaan jäämään mikäli käytäntöä ei muuteta. Lisäksi uutena
ehdotuksena vaatimus koko tilan tuotannon siirtämisestä Luomu-tuotantoon on kohtuuton ja uhkaa pienentää
luomu-peltopinta-alaa.
Suomen maataloudella on jo seitsemäs laiha vuosi Venäjän kaupan pakotteiden ja vastapakotteiden jälkeen.
Viime vuosi toi hieman helpotusta alentuneen polttoaineen ja lannoitteiden osalta, mutta alkuvuonna on palattu taas entiseen normaaliin kohoavien kustannusten
muodossa. Korona toi kassavirtaa ja tulosta elintarvikeyhtiöille ja päivittäistavarakaupalle, mutta valitettavasti jakojäännös tiloille asti jäi ohueksi tai jopa negatiiviseksi.
Monella tilalla on meneillään eloonjäämiskamppailu ja
alalla vallitsee eräänlainen näivetystauti. Näen tässä yhteyttä kolmekymmentäluvun lama-aikaan, jolloin yhtenä tekijänä Nivalan konikapinassa oli viljelijäväestön tarve ottaa suuria lainoja voidakseen jatkaa elinkeinoaan.
Nyt on elintarviketeollisuuden korkea aika ryhdistäytyä
ja turvata tulevaisuuden raaka-ainehuolto. Koronan jälkeinen väistämätön talouskasvu uhkaa nostaa maatilojen
kustannuksia ja suomalainen kauppakulttuuri elintarvikemarkkinoilla levittää kustannusten ja tuottajahintojen
hauenleuan sijoiltaan. Tähän kauppatapaan pitää saada
nykyaikaan soveltuvat menetelmät. Euroopassa markkinoiden muutoksessa osataan toimia. Ehkä oppia pitäisi
käydä hakemassa sieltä.
Jari Ahlholm,
puheenjohtaja,
050 – 533 9796, jari.ahlholm(at)mtk.fi

Instagram:

mtkpohjoissuomi

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

Kuva Hankkijan lahjoittamat polkutraktorit odottamassa pääsyä uuteen kotiin
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Työtä ja tuloja maaseudun
elinkeinoista -kuntavaalit 13.6.2021
Kysyimme kahdelta nyt valtuustotyöskentelynsä lopettavalta jäseneltä ajatuksia siitä, mikä sai heidät aikoinaan
mukaan ja miten he ovat kokeneet valtuustotyöskentelyn. Samalla saimme terveiset
nyt vaaleihin lähteville ehdokkaille.

Mikä/kuka sai Sinut
aikoinaan mukaan
kuntavaaliehdokkaaksi?

ja vaatii kovasti töitä ja perehtymistä asioihin, verkostojen luontia, asioiden selvittelyä...pitkälti tästä syystä
joudun itse jättämään vaalit
nyt väliin, koska aika ei vaan
riitä kaikkeen. Maatilan työt
ja asiantuntijatyöt siinä lomassa ovat vieneet oman aikansa ja perheellekin on jäätävä aikaa. Olen kuitenkin
tyytyväinen, että lähdin ehdolle edellisiin vaaleihin, sillä olen monessa mielessä kokemusta rikkaampi paikallisen vaikuttamisen luonteesta ja mahdollisuuksista. Valtuutetun työ on aitiopaikka
päästä näkemään sisältäpäin
kuntaorganisaation toimintaa ja olla osa sitä. Myös rivikuntalaisena koen hyötyväni
tästä kokemuksesta. Sotkamon kunnan asiat kiinnostavat edelleen, enkä sulje pois
sitäkään, ettenkö joskus olisi
vielä ehdolla.

Sanotaan, että poliittisiin
luottamustehtäviin pitää olla sekä työntöä että vetoa.
Tämä pätee myös omaan
kuntavaaliehdokkuuteeni ja
valtuustopaikkaan edellisissä vaaleissa. Olen aina ollut
kiinnostunut yhteiskunnasta
ja politiikasta, mutta minua
myös kannustettiin kovasti
lähtemään ehdolle. Kannustusta tuli sekä omalta kylältä
sekä paikallisen maa- ja metsätalousväen keskuudesta.
Valtuustopaikka aukesi ensi Olen ollut lisäksi kaksi kautta
yrittämällä melko vähäisellä tarkastuslautakunnan jäsen,
vaalityöllä.
jälkimmäisellä valtuustokaudella myös tarkastuslautaKokemuksesi vaikuttakunnan puheenjohtajistosmismahdollisuuksista
sa. Tämä lautakunta on kiinvaltuutettuna?
nostava näköalapaikka koko
Mikä motivoi
kunnan toimialakenttään ja
valtuutetun työssä?
antaa mahdollisuuksia tutkailla kunnan toimintaa anaAsioihin voi kuntatasolla lyyttisemmin. Tarkastuslauvaikuttaa, onhan kunta lain- takunta ja sen työ näyttävät
kin mukaan asukkaidensa jäävän usein rivikuntalaiselle
itsehallinnollinen yhteisö. vieraaksi, vaikka lautakunnan
Helppoa se ei aina toki ole asema ja näkemys voivat ol-

la kunnassa erittäin merkittäväkin.
Päätösten ja niiden vaikutusten välinen yhteys on kuntatasolla lyhyt. Valtuuston
päätöksillä on suora vaikutus ihmisten arkeen. Etenkin
investointiratkaisujen osalta
koen olleeni mukana päätöksissä, jotka vaikuttavat Sotkamossa pitkälle tulevaisuuteen. Olen asunut Sotkamossa likipitäen 10 vuotta, mutta
valtuustokauden myötä olen
päässyt laajentamaan verkostojani, mistä on varmasti hyötyä jatkossa. Keskustalaisena
olen ollut osa Sotkamon kunnan isointa valtuustoryhmää.
Oman ryhmän sisällä on ensikertalaisena voinut käydä
avointa keskustelua, kysyä ja
oppia uutta. Kokonaisuudessaan kunta yhteisönä on tullut luottamustehtävien kautta todemmaksi, mistä olen
tosi iloinen.

Terveiset ehdokkaille

Rohkaistu lähtemään ehdolle!
Ensimmäisellä kaudella menee aikaa siihen, että pääsee
sisälle kunnan vuodenkiertoon, mutta neljässä vuodessa rutiineja alkaa jo löytyä. Kysy konkareilta neuvoa ja näkemyksiä, mutta sinulla on myös
lupa ajatella itse.
Ella Mustakangas,
Sotkamo

MTK on valinnut kuntavaaleihin kolmen
kärjen teemoituksen:
1.Maaseudun elinkeinot kasvuun
2.Kestävään ja reiluun maankäyttöön
3.Veroeurot paikallistaloutta kehittämään

Kuntavaalit 2021
Mikä/kuka sai Sinut aikoinaan mukaan kuntavaaliehdokkaaksi?
Keskustan paikallisjärjestö
kysyi minua ehdokkaaksi. Minulla ei ollut mitään yhtä erityistä asiaa tai teemaa, minkä vuoksi halusin lähteä mukaan politiikkaan vaan lähdin
ehdokkaaksi avoimin mielin.

Kokemuksesi vaikuttamismahdollisuuksista
valtuutettuna? Mikä motivoi valtuutetun työssä?
Valtuutettuna pystyy aidosti vaikuttamaan oman kunnan asioihin. Vaikuttaminen
on toki paljon kiinni omasta
aktiivisuudesta.
Valtuusto päättää miten
kunnan rahat (verotulot) kerätään ja jaetaan.
MTK:n jäsenenä ja kaupunginvaltuutettuna olen koko
ajan pitänyt kiinni esimerkiksi kiinteistöveroprosentin
maltillisuudesta. Moni maatalouden ulkopuolinen ei
ymmärrä, miten suuri kuluerä
kiinteistövero on tiloille. Silti
emme juurikaan saa tälle verolle vastinetta.
Samoin yhteistyö lomi-

tuspalveluiden ja rakennusja ympäristöviranomaisten
kanssa on tärkeää. Kunnan
viranhaltijoiden rooli on toimia asiakaspalvelijana, auttaa ja neuvoa ja edistää elinkeinoa.
Kotimaisen lähiruuan suosiminen on myös asia, johon
valtuutettuna voi vaikuttaa.
Kunta vastaa myös alueiden kaavoituksesta, jolla on
usein merkitystä niin maanviljelijöille, kuin yrittäjille ja
muille kuntalaisille.
Maaseudun elinvoimaisuus edellyttää toimivaa palveluverkkoa, josta valtuusto
päättää. Päiväkodit, koulut
ja toimiva terveydenhuolto
mahdollistavat maaseudulla
asumisen.
Vaikka päätieverkon kunto
onkin ELY:n vastuulla, kuntien valtuutetut ja virkamiehet vievät yhdessä viestiä
eteenpäin ja pyrkivät vaikuttamaan eri viranomaisiin ja
kansanedustajiin.
Verkostojen luominen ja
hyvien keskusteluyhteyksien ylläpitäminen eri tahojen
kanssa on tärkeää koko kunnan tulevaisuuden kannalta. Siksi katsonkin, että parhaat mahdollisuudet vaikut-

taa mm. kansanedustajiin,
on ehdokkaalla, joka kuuluu
rekisteröityyn puolueeseen.
Kunnan kannalta merkittäviä
päätöksiä tehdään myös valtakunnan tasolla ja silloin hyvät ja välittömät suhteet kansanedustajiin ovat tärkeitä.
Valtuutetun työssä motivoi erityisesti se, kun asioita
saadaan eteenpäin. Varsinkin konkreettisesti näkyvät
päätökset kuten esimerkiksi
uuden koulun rakentaminen
antaa lisää puhtia työhön.
Kuntalaisten palautteella on
myös suuri vaikutus motivaatioon. Positiivista palautetta
ei voi koskaan saada liikaa.

Terveiset ehdokkaille

Valtuutettuna pääsee todelliselle näköalapaikalle.
Moni tavan kuntalainen ei
tiedäkään, miten moninainen ja laaja tehtäväkenttä
kunnalla oikeasti on. Olen sitä mieltä, että jokaisen pitäisi jossain vaiheessa elämäänsä antaa panoksensa yhteisille asioille, niin pystyisi myös
ymmärtämään päätöksenteon periaatteita ja syy-seuraussuhteita. Tänä päivänä

populistit ovat antaneet päätöksenteosta hyvin mustavalkoisen kuvan, niin valtakunnan- kuin paikallistasollakin.
Minusta paras vaalilupaus
on luvata olla oma itsensä ja
tehdä parhaansa. Tilanteet ja
maailma muuttuu ympäril-

lämme ja meidän on sopeuduttava muutoksiin ja pyrittävä löytämään aina parhaat
ratkaisut kulloisenakin aikana. Muistakaa katsoa eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen!
Vanha sanonta "Jätä maa jälkipolville paremmassa kun-

nossa kuin itse sait sen", pätee myös kuntapolitiikassa.
Rakennetaan maata siis lapsillemme eikä haikailla menneiden aikojen perään.
Päivi Ollila, Haapavesi
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Uudistavan viljelyn e-opisto
tarttuu lapioon maan kasvukunnon
parantamisen puolesta
Seisooko pellolla vesi?
Kasvaako tiivistyneissä
päisteissä vilja huonosti
ja sadot jäävät alhaisiksi?
Puuttuuko rypsipellolta
pölyttäjät? Onko motivaatio koetuksella?

tossa. Tämä ainutlaatuinen uusi
kurssi on Baltic Sea Action Groupin ja Reaktorin yhteinen voimanponnistus. Kirjoittajina kurssimateriaalissa ovat olleet tutkijat, neuvojat ja muut eritysalojen
asiantuntijat. Kurssin loppuun
suorittanut saa viljelynsä tueksi
Kaikkiin näihin kysymyksiin saat aimo annoksen tietoa maan kasapua Uudistavan viljelyn e-opis- vukunnon parantamisesta.

Teoriasta kasvaa varsi
viljelijän lapioon

Kurssi lähtee liikkeelle uudistavan viljelyn käsitteestä ja sen selittämisestä. Pohjimmiltaan kyse
on maan kasvukunnon parantamisesta, ympäristön huomioimisesta tuotannossa, pyrkimyksestä hyödyntää luonnon omia prosesseja mahdollisimman suurien

satojen saavuttamiseksi ja kokonaisvaltaisesta suhtautumisesta tilanpitoon. Samalla saadaan
muitakin hyötyjä, kuten suojellaan vesistöjä ravinnevalumilta
ja sidotaan hiiltä peltomaahan.
Hiilensidonta pellolla on sitä, että pyritään maksimoimaan pellossa oleva yhteyttävä kasvimassa, jotta mahdollisimman paljon
hiilidioksidia sitoutuisi kasveihin ja siirtyisi niistä maan mikrobiston käyttöön, eikä vapautuisi
ilmakehään. Kurssin alkuosassa
tutustutaan maaperään ja sen
ominaisuuksiin, peltoluonnon
monimuotoisuuteen sekä hiilen
ja veden kiertoon luonnossa.

Lapio kouraan ja pellolle

Ostetaan
metsätiloja

a kuiviketta kaikille eläimille!

Päivi Kaisto
044 244 8390
www.greengold.fi

Metsä

on monelle

koti

Luonnonperintösäätiö ostaa
luonnonalueita
pysyvään suojeluun.

VAALEAA
RAHKATURVETTA

Lahjoitustili:
FI78 5494 0950 0224 93

PARASTA
KUIVIKETTA!
Varmista kotimaisen turpeen
saanti jatkossakin antamalla
kannatuksesi.

Turve on luokiteltava
uusitutuvaksi luonnonvaraksi
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7914

Puh. 0400 281 889
WWW.MEGATURVE.COM

RA/2020/921

Kurssin sydän on pellolla suoritettavissa tehtävissä ja oman
viljelyn kehittämisessä. Tehtävät on suunniteltu siten, että
ne johdattelevat viljelijän kysymään kysymyksiä omien peltojensa kasvukunnosta ja löytämään korjattavia työtapoja tai
muita epäkohtia. Kasvukunnon
määrittämiseen käytetään kurssin ohjaamana paljon lapiota,
mutta kurssin edetessä esitellään apuvälineet dronesta satelliitteihin.
Kurssilla tutustutaan käytännön ratkaisuihin kunkin oman
viljelyn kehittämiseksi. Tärkeiksi
asioiksi nousevat kaikki pellon
biologiaa tukevat toimenpiteet,
kuten kasvipeitteisyys ja muokkauksen vähentäminen.
Kun pellossa on kasvipeite, tärkeä ruokamultakerros pysyy

Tiedustelut:
P. 040-866 9696
info@luonnonperintosaatio.fi
www.luonnonperintosaatio.fi

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ
LU ONNONPER I NTÖS Ä ÄTIÖ

42% lukijoista tekee ostopäätöksiä
Suomalainen Maaseutu lehden ilmoitusten perusteella.
Kantar lukijatutkimus 2020

paikoillaan, eikä lähde sadeveden mukana pois pellolta. Siksi
pellossa on hyvä olla kasvipeite talvellakin, sillä se sitoo maata. Eroosio on huono asia vesistöjen, mutta myös viljelijän kannalta, kun hoidettu ja lannoitettu
pintamaa valumien mukana menetetään.
Kerääjäkasvien käyttö on hyvä ja
edullinen tapa lisätä kasvipeitteisyyttä ja hyödyt ovat mahtavat.
Kerääjäkasvit voidaan kylvää esimerkiksi samaan aikaan viljan
kanssa, ja ne jatkavat yhteyttämistä heti puinnin jälkeen. Kerääjäkasvit myös lisäävät peltoluonnon elintärkeää monimuotoisuutta. Kurssin aikana opiskelija oppii paljon paitsi kerääjäkasveista, myös maan päällä ja
maan alla olevasta monimuotoisuudesta.
Peltoja pitäisi muokata mahdollisimman vähän, sillä kun peltoa
muokataan, aina vapautuu hiiltä ilmakehään ja häiritään maan
pieneliöstöä. Kurssilla opetellaan, miten tehdään oikea-aikaisesti vain tarvittavat muokkaukset. Muokkaus kannattaa tehdä
silloin, kun maan tiivistymisen
riski on pieni, jotta maan mikrobiston elinolosuhteet ja peltokasvin kasvuolosuhteet eivät
heikkene.

taan mukana mahdollistamassa
sen säilymisen, mutta vahvimmat voimat on viljelijöillä. Panostamalla oman tilan maiden
kasvukuntoon ja tilan kokonaisvaltaisen kestävyyden parantamiseen, voi parhaiten varmistaa
suomalaisen ruuan saatavuuden
tulevaisuudessakin. Uudistavan
viljelyn e-opisto antaa viljelijöille kattavan tietopaketin, jonka
tuella on helpompi kohdata nopeasti muuttuvat ilmasto-olot,
monimuotoisuuden väheneminen ja kuluttajien toiveet ympäristöystävällisemmistä ja laadukkaista elintarvikkeista.
Eliisa Malin, eliisa.malin@bsag.fi
www.uudistavaviljely.fi

Kotimainen tuotanto osana
huoltovarmuutta

Kotimainen tuotanto on nostanut päätään myös huoltovarmuuden näkökulmasta.
Jokainen kuluttaja voi olla osal-

Tämän me
teimme
2020
Toteutimme jäsenten toiveista ajankohtaisia sähköisiä koulutustilaisuuksia.
Teimme yhdistysten kanssa
Kokkaa Kotimaista -kampanja alueen yläkouluille. Kotimaisen ruoan kokkaukseen
osallistui 2000 kahdeksasluokkalaista.
Osallistuimme Yrityskylään
yhdessä MTK keskusjärjestön
kanssa omalla osastolla.

Puolustimme oikeutta viljellä
eloperäisiä maita valtakunnallisesti ja korostimme alueelli-sen tutkimuksen tarpeellisuutta ja sen rahoituksen turvaamista.
Innostimme jäseniä aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa maatalouden tunnettuuden li-säämiseksi mm. Landella
Luistaa podcastin muodossa.
Johtokunta otti aktiivisesti

42% lukijoista tekee kantaa
ostopäätöksiä
aloitteiden 5 kpl ja lauSuomalainen
Maaseutu
lehden
Vaikutimme
Poronhoitolain
suntojen
16 kpl muodossa.
uudistukseen ilmoitusten
arviolautakun-perusteella.

Kantar lukijatutkimus
2020
nan päivittämiseksi.
Vaikutimme
vesienhoitotoimenpideohjelmien laadinKorostimme oikeusvaltion nassa.
periaatteiden noudattaminen ja maanomistajan omai- Autoimme jäseniä erilaisten
suuden suojan puolustami- maankäyttö ja korvausasioinen.
den parissa.
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Tietolinkki-hanke
järjestää infoa
joustavasti 24/7
Tietolinkki-hanke välittää
ajankohtaista tietoa maatalousyrittäjille. Toiminta on koronakautena keskittynyt sähköisiin
tapahtumiin, mutta tulevana
syksynä toivottavasti pääsemme kokoontumaan lähes normaalisti. Hankkeen sivuilta löytyy aikaisempien tapahtumien
materiaaleja ja nauhoitteita, niitä kannattaa hyödyntää!
Myös kesäkaudella tapahtuu.
Lyhyitä kasvukausikatsauksia
striimataan kevään ja kesän aikana nurmilta, viljapelloilta ja
perunamailta. Seuraamme kasvukauden etenemistä ja säätilannetta, ja tiedotamme katsauksista muutama päivän varoajalla hankkeen Facebook- ja
Instagram-tileillä. Ensimmäinen
lähetys tulee toukokuun puolivälissä. Laita Tietolinkki seurantaan!
Tukivuosikalenteri 2021-2022
on tekeillä ja valmistuu kesän aikana. Kalenterista löytyvät viimevuotiseen tapaan tärkeät
päivämäärät ja muita hyödyllisiä muistutuksia.
Syksylle on suunnitteilla tilaisuuksia mm. seuraavista aiheista: maatilojen sopimukset ja ju-

ridiikka, CAP27-valmistelu, tilusrakenteen kehittäminen, maankäyttöpolitiikka, varautuminen
vesi- ja sähkökatkoksiin, maatilan turvallisuus - myös kyberturvallisuus, maatilojen talous
ja luottoluokitus, luomuviljely,
eläinlääkintä, ja ehkä myös petotorjunnasta ja laumanvartijaja paimenkoirien käytöstä.
Otamme myös vastaan toiveita tilaisuuksien sisällöstä tai uusista aiheista. Jos jokin aihepiiri
mielestäsi puuttuu, olethan yhteydessä.

Nähdään hankkeen
tilaisuuksissa!
Matti Tyhtilä
040- 564 9804
matti.tyhtila@mtk.fi
Tietolinkki-hankkeen
ohjausryhmän
puheenjohtaja
Ritva Jaakkola
044- 7250 625
ritva.jaakkola@kpedu.fi
Tietolinkki-hankkeen
projektipäällikkö
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Yhdistysten yhteystiedot 2021
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

Niemi Lauri

Rintala Heikki

Rintala Heikki

040 0246 190

040 766 8563

040 766 8563

niemi.nurmela@gmail.com

heikki.rintala@hotmail.com

heikki.rintala@hotmail.com

Vinkki Jukka

Savikoski Outi

Savikoski Outi

040 7599 651

040 820 2092

040 820 2092

jukka.vinkki@gmail.com

outi.jouko@gmail.com

outi.jouko@gmail.com

Vähämetsä Arto

Luoma-Aho Leena

Luoma-Aho Leena

0400 168 675

0400 430 427

0400 430 427

arto.vahametsa@pp.inet.fi

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

Pitkänen Ville

Palosaari Saini

0400 195 989

040 500 7844

040 520 5675

laakkonen.tuomas@outlook.com

ville.pitkanen@hotmail.fi

saini.palosaari1@luukku.com

Kallinen Saara

Myllymäki Miia

Myllymäki Miia

040 747 8811

0400 771 782

0400 771 782

kallinensaara@gmail.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

Karjalainen Anita

Sivonen Päivi

Sivonen Päivi

050 410 3503

050 514 4907

050 514 4907

a.alakylmanen1@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

Hyvönen Janne

Räisänen Pauliina

Räisänen Pauliina

040 487 4453

040 593 7675

040 593 7675

hyvos.janne@gmail.com

raisanen.pauliina@gmail.com

raisanen.pauliina@gmail.com

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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Pohjois-Suomi

A
J
U
T
E
MTK-Pohjois-Suomen

jäsenedut

Alla olevat jäsenedut on käytettävissä
MTK-Pohjois-Suomen jäsenyhdistysten
jäsenillä eli tuottajayhdistysten jäsenillä.
Lisätietoja: matti.tyhtila@mtk.fi.

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

Tilavahti.com tarjoaa MTKPohjois-Suomen 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. Lisätietoa:

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

Hyvinvointia Rokualla 2021
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).

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

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2021 | 28.4.2021

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 PohjoisSuomen 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

SVALA ASUT
Svala.com tarjoaa tekniset alusja 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).

MTK Pohjois-Suomen
sopimuslakimies, asianajotoimisto Kai Rissanen
Ky tarjoaa MTK-PohjoisSuomen jäsenille yrittäjinä
ja yksityishenkilöinä laajaalaisesti 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.

075 3285393,
myynti@tilavahti.com

Lantmännen Agro Oulu
V-P Tolonen Oy | Tikkasentie 4, 90410 Oulu
Puh. 010 8350280

INFO-kirjakaupat Haapajärvi
ja Ylivieska
Alennus normaalihintaisista
toimistotarvikkeista -20 % ja
tulostustarvikkeista - 10 %.
Edun saa näyttämällä
paperisen tai ladatun MTK:n
jäsenkortin asioidessa
INFO-kirjakaupoissamme
Haapajärvellä ja Ylivieskassa.
Etu on voimassa sopimuksen
mukaisesti. Monipuolisesta
tuotevalikoimastamme
löytyy kaikki toimistoja tulostustarvikkeet,
toimiston pienkoneet ja
laitteet sekä työsuojelu- ja
työturvallisuustuotteet.
Sähköiset
tuotekuvastomme löytyvät
osoitteesta
www.info.fi/info-toimistotukku.
INFO Ylivieska, p. 044 308 9012,
info.ylivieska@saunalahti.fi
Valtakatu 3, 84100 Ylivieska
INFO Haapajärvi,
p. 044 975 4665
kirjapiste@kotinet.com
Kauppakatu 25, 85800
Haapajärvi

UUTISJYVÄT
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Harkittu tuulivoima
sopimus on tärkeä
Nykyiset ilmasto- ja energiastrategiat ovat luoneet pohjaa tuulivoiman voimakkaalle
kehittämiselle. Monia melko
laajojakin hankkeita toteutettiin 2010-luvun alkupuolella rakennetulle tuulivoimalle
maksettujen syöttötariffitukien avulla. Tuulivoimaloiden
koon kasvamisen ja niiden kehittymisen vuoksi on nykyvoimaloista tullut kannattavia ilman sähköntuotannon tukemista. Näin tuulivoimayhtiöt
hakevat nykypäivänä aktiivisesti uusia tuulivoimakohteita myös sisämaasta.

neuvotella paremmaksi. Kaikilla tuulivoimayhtiöillä on
omat sopimusmallit ja käytännöt, joita maanomistajille
neuvottelussa tarjotaan. Eri
yhtiöiden sopimukset saattavat poiketa hyvinkin paljon
toisistaan. Maanomistajan
kannalta suurimmat eroavaisuudet liittyvät vuokran
laskemistapaan ja vuokratasoon. Yleensä tarjottu vuokra perustuu tuulivoimaloista saatavaan tuottoon. Pahimmissa tapauksissa tarjottu vuokratuottohinta voi olla
jopa 1,5 – jopa 3,0 -kertainen
eri tuulivoimayhtiöiden väMaaseudun näkökannalta lillä.
tuulivoima voi tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia. Maanomistajat saavat parTärkeää hankkeissa on se, et- haan vuokrasopimuksen, kun
tä maanomistajat, tuulivoi- he hoitavat neuvottelut yhmayhtiöt ja paikallinen yh- dessä suuremmalla porukalteisö hyötyvät siitä oikeuden- la. Yksittäinen neuvottelija
mukaiseksi koetulla tavalla. voi päästä sopimuksen joltaMaanomistajan kannalta on kin osalta hyvään loppututärkeää, että hän pystyy vai- lokseen, mutta samalla saatkuttamaan tuulivoimahank- taa jäädä sopimuksen jollekin
keisiin jo varhaisessa vaihees- osa-alueelle huonot sopimussa. Tuulivoimasopimuksen ehdot. Hanke tulee neuvoteltullessa ajankohtaiseksi omil- la kaikkia maanomistajia kosle maille, on syytä olla tarkka- kevana kokonaisuutena, eikä
na, ettei jälkeenpäin huomaa, vain yhden tilan osalta tehtyettä sopimuksen olisi voinut nä sopimuksena. Koska hank-

keen alkuvaiheessa ei vielä
tiedetä, missä voimalat tulevat lopulta sijaitsemaan, tulee
sopimuksessa sopia vuokrahinnan jakautumisesta tuulivoimalan paikan ja koko tuulivoimala-alueen maanomistajien kesken. Näin kaikki hyötyvät maksettavasta vuokrasta,
suurimman vuokratulon tullessa tuulivoimalan maalleen
saaneelle maanomistajalle.
Tämä on oikein, koska hänelle aiheutuu suurimmat menetykset voimalan tontin ja sen
huoltoalueen rakentamisen
vuoksi.
Maanomistajat voivat itsekin tarjota alueita tuulivoimarakentamiseen. Pienimmät
suunnittelutarveratkaisulla tehtävät tuulipuistot voivat olla kohteesta riippuen
noin 4 – 6 voimalan suuruisia. Näiden tilatarve on noin
500 ha. Koska hankkeesta aiheutuu paljon yleiskuluja, rakennetaan osayleiskaavojen
ja YVA-selvitysten avulla suurempia tuulipuistoja. Näin
maanomistajien kannattaa
liittää maat yhteen ja tarjota
suurempia alueita tuulipuistoalueeksi.

Kippari-lehti valitsi Hokka pelastusliivit

kestävän kehityksen tuotteeksi
35

vuotta

Testivoittaja
Testi-ja
voitta 7

Asiantuntija-apua on saatavilla

Neuvotteluissa ja sopimuksen teossa tuulivoimayhtiön
kanssa kannattaa turvautua
asiantuntijan apuun. Maataloustuottajajärjestöjen omistama Maanomistajien Arviointikeskus Oy on jo lähes 60
vuotta antanut maanomistajille asiantuntija-apua eri
hankkeissa. Yhtiön toiminnan
pääalueet ovat kiinteistönarviointi, lakimiesten palvelut ja edunvalvonta erilaisissa
kiinteistöjä koskevissa maanmittaustoimituksissa. Noin 10
vuoden ajan on toimintaamme kuulunut Maataloustuottajayhdistysten ja Mhy:n toimistojen kanssa maanomistajien auttaminen tuulivoimarakentamiseen liittyvissä
sopimus- ja vahinkoasioissa.
Tuulivoimarakentamiseen
liittyviä sopimus- ja vahinkoarviopalveluja tarjotaan Arviointikeskuksen Oulun toimistosta numerosta 020 7411
064 tai nettiosoitteesta www.
arviointikeskus.fi.
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Hokka Special Hokka Sailing
kelluntatakki kelluntapukine

Kauluksellinen, joustava, helppokäyttöinen ja asustemainen
kelluntapukine. Hyvät lämpö ja
kelluntaominaisuudet. Heijastimet, pillit, tavara-/lämpötaskut
ja kännykkätasku. Takki ympärivuotiseen käyttöön. Värit: Vihr./
oranssi, sini/oranssi ja pinkki.
Hinta: Special kelluntatakki
320€, Sailing kelluntaliivi 200€.

•
•
•
•
•

12 V, 40 l/min
118 x 79 x 46 cm
Paino n. 30 kg
4 m täyttöletku ja kaapelit
Automaattipistooli ja integroitu
pistoolin pidin
• Täyttökorkki
integroidulla
tuuletus kääntöventtiilillä

695,-

110 cm

• Kahdella eristimellä

140 cm

160 cm

• Kolmella eristimellä

Vesa Hakola,
arviointiasiantuntija, aluejohtaja, Arviointikeskus Oulu

MTA

MAASEUDUN
TYÖNANTAJALIITTO

MAASEUTUYRITTÄJÄLLE
ASIANTUNTEVAA PALVELUA
TYÖSUHDEASIOISSA

16,95

32,95
3,29 €/l

Supermaittavat
Melli-sangot laitumelle!

24,95

Suevia WT600

28,95

Suevia WT400

Svh. 27,95

Svh. 31,95

169,-

Svh. 203,-

• Tilavuus 600 l
• 140 x 100 x 63 cm
• Tilavuus 400 l
• 125 x 82 x 63 cm

269,-

Nuolu-Melli Magnesium, 20 kg

229,-

Nuolu-Melli Umpi, 20 kg

Svh. 299,-

Svh. 259,-

V-P Tolonen Oy

T&T Reinikainen Oy

Rauta Korpela Oy

Mikko Kilpeläinen Oy

Kuusamo Luomantie 4, p. 020 740 1040

Nivala Hanketie 4, p. 08 445 8500
Haapajärvi Vitikantie 4, p. 08 764 808
Reisjärvi Levonperäntie 65, p. 08 776 782
Vaala Vaalantie 4, p. 010 422 2420

• Erinomainen valinta lehmän
magnesiumin tarpeen täyttämiseen
• Umpilehmille

Nuolu-Melli Kalsium, 20 kg

Tuotteet eivät sisällä uimuria.

• Sopii myös luomutuotantoon

Uutuus!
Olli 450B+

Sitruunahappo Milka, 5 kg

• Seinälle tai tolppaan
asennettava
• Informatiivinen
LED-näyttö

329,-

3,0 J
isku!

Svh. 365,-

Hinnat (rehuissa sis. alv 14 % ja tarvikkeissa sis. alv 24 %) voimassa 31.5.2021 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

Oulu Tikkasentie 4, p. 010 835 0280
Kajaani Nuaskatu 8 H 3, p. 040 610 5250

suomalaiselle
maataloudelle

Svh. 19,95

• 16 kpl + hitsaustulkki
• 500 -luokan
kulutusterästä

3,39 €/l

Parasta

17,95

ELHO Scorpio 550
sullojapiikkien korjauspalat

10 l

Lapsi viihtyy liivi
päällä selällään,
kyljellään jopa
vatsallaan.
Muotoutuva pallorakenne tekee
liivistä joustavan,
lapsi nukahtaa
helposti liivi
päällä
turvakaulus
tyynynä.
120€

• Sopii 5 - 20 mm nauhoille
ja ohuille langoille

Svh. 795,-

5l

Hokka
pelastusliivi >15kg

Kemijärvi | puh. 0400 237 728
myynti@hokka.info | www.hokka.info

Lasikuitupylväs Farm,
10 kpl/pkt

• Kahdella eristimellä

Pienkonebensiini
Aspen 2T

Vene 2015

HOKKA OY

Kauppiaaltasi
Cemo DT Mobil Easy for Pick-Up,
210 l, kannella
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Ojan Rauta Oy

Oulainen Nurmelankatu 4, p. 044 799 7280
Kalajoki Merenojantie 4, p. 044 799 7380
Ylivieska Ruutihaantie 5, p. 044 799 7370
lantmannenagro.ﬁ/
paikkakunta

• Kotoisten rehuseosten
hapotukseen
• 99 %:sta sitruunahappoa

22,-

1,40 €/kg

L
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VILJELYTIETO JA
AJONEUVOSEURANTA
AINA MUKANASI
Vähennä työtuntejasi
ja huoliasi, ota käyttöösi
AgriSmart
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto.ﬁ
www.suonentieto.ﬁ

Kokeile
kuukausi
ilmaiseksi ilman
sitoumuksia!
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Töitä Suomesta Oy auttaa
työvoimatarpeissa
MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylien omistaman yhtiön tavoitteena on toteuttaa unelmat työstä ja hyvästä elämästä maaseudulla.
Se onkin ensimmäinen henkilöstöpalveluita tarjoava yritys, jonka toiminta lähtee halusta auttaa Suomen maaseutua säilyttämään
elinvoimaisuutensa. Tämän tavoitteen saavuttamisessa on tukena kaikki maakunnat kattava lähes 30 asiantuntijan verkosto, joilla
on laaja osaaminen maaseutuelinkeinojen eri osa-alueilta.
Yritys tunnetaan
tällä hetkellä parhaiten kausityövoimaan liittyvistä toiminnoistaan. Toiminta on kuitenkin huomattavasti laaja-alaisempaa, sillä
tammikuussa lanseerattiin markkinoille monipuoliset työnantajuutta tukevat palvelut. Yritys
tarjoaa muun muassa palveluita
työnhakijoiden tavoittamiseen
ja rekrytoinnin eri vaiheisiin. Avoimet työpaikat -osiomme
uudistuu ja rekrytointityökalumme tarjoaa osana rekrytointipalveluita esimerkiksi mahdollisuuden hallita yrityksesi työnhakijoita sen avulla, kertoo palvelupäällikkö Riikka Koskinen. Apua
on tarjolla myös erilaisten koulutusten järjestämiseen ja työlupa-asioiden organisointiin.
Kausityöpaikkoja voi edelleen
ilmoittaa hakuun maksutta osana kausityövoimahanketta, ja
siihen tarkoitukseen suunnattu alustakin uudistuu, helppokäyttöisemmäksi. Tilan jatkuvaan markkinointiin panostavalle alustalle etsitään vielä testaajia - jos olet kiinnostunut kokeilemaan alustaa ensimmäisten
joukossa, ole yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Kati Kuulaan. MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n yhteinen hanke kestää
vuoden 2022 loppuun, ja tavoitteena on tukea kausityönantajia
niin ulkomaisen kuin kotimaisen
työvoiman saavuttamisessa, tar-

jota tietoa, materiaalia ja työkaluja rekrytointiin ja kausityönantajuuteen. Hankkeen rahoittaa
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
Maaseutu on
hiljentynyt otsikoissa ja tilastoissa jo pitkään, mutta on toisenlaisiakin tarinoita. Suomalaiset viettävät paljon aikaa maalla; monipaikkaisesti asuen, töitä tehden ja viihtyen. Korona
on maalaistanut meitä kaikkia.
Yhä useammalla on unelma erilaisesta tulevaisuudesta. Tästä
meille heräsikin kysymys: miksi kaupungistua, kun voi maalaistua?
Yhtiön ja hankkeen kotisivut
tarjoavat lisätietoa palveluvalikoimasta ja ajankohtaista tietoa sekä esimerkiksi maahantuloasioiden neuvontapalvelun
yhteystiedot osoitteessa:
www.toitasuomesta.fi
Yhteystiedot:
Töitä Suomesta Oy:n
palvelut
Riikka Koskinen
050 354 5028
riikka.koskinen@
toitasuomesta.fi
MY-kausi -hanke
Kati Kuula
045 112 9173
kati.kuula@toitasuomesta.fi

Valokuvauskilpailu 2021 #psmanut
Lähetä meille kuva kasvukauden askareista töiden keskeltä, esim. karjanhoidosta tai
peltotöistä, sähköpostiin pohjois-suomi@mtk.fi tai suoraan
viestillä PSManujen instagramtilille (#psmanut). Voit osallistua kilpailuun 1.5.-31.8.2021
aikana. Kisan voittaja saa lahjakortin valokuvausliikkeeseen.

Valokuvakilpailun kuvia
voidaan jatkossa käyttää syksyn MTK:n esittelyissä ja mahdollisesti kesällä 2022 Oulussa
ja Kajaanissa kuluttajille suunnatussa valokuvanäyttelyssä,
sekä sosiaalisen median tileillä
Instagramissa ja Facebookissa.
Sinulla tulee olla lähettämää-

ITSEJÄRJESTETYN
LOMITUKSEN TILAT:
Siirtäkää paperityöt meille.
Työllistäkää lomittaja
helposti ja edullisesti.

si kuvaan käyttöoikeudet sekä julkiseen esittämiseen
hyväksyntä kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. Jos kuvaat matkapuhelimella, valitse asetuksista
paras kuvan laatu. Mainitsethan kuvaa lähettäessäsi, missä ja milloin kuva on otettu.
Kerro myös mahdollinen Ins-

tagram-profiilisi, niin voimme tägätä sinut postaukseen.
Huomauta, mikäli et halua nimeäsi mainittavan kuvan yhteydessä.
Toivomme mahdollisimman
paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia havaintoja alueemme kasvukauden askareista!

Kestäviä ratkaisuja,
vakautta talouteen
Asiantuntijamme ovat tukenasi muutoksessa ja arjen
haasteissa, kun on tarpeen pohtia yrityskokonaisuuttasi sekä hakea vaihtoehtoja ja ratkaisuja kohti
tavoitteita.
Hyödynnä kokonaisvaltainen tuotannon, talouden ja
johtamisen asiantuntemuksemme.
Onnistumme yhdessä.
Voit suunnitella ja selvittää vaihtoehtoja yhdessä asiantuntijamme
kanssa Neuvo-rahalla, jos 15 000
euron mahdollisuus on vielä
käyttämättä.
proagriaoulu.fi, proagria.fi

Karjatalouden
remontti- ja
rakentamisasioissa
ota yhteyttä!
Aluemyyntipäällikkö
Kalle Karhu
p. 0400-155 144
kalle.karhu@pellon.fi

Pellon Group Oy | p. 06-4837 555 | www.pellon.fi

NAVETTAHANKE
MIELESSÄ?

Aika kasvaa
kohti uutta.

Meiltä parhaat merkit –
kalusteet, kumimatot, parsipedit,
lantakoneet ja vesilaitteet

Me tunnemme metsäsi tarinan
ja näemme sen tulevaisuuden.
Varmoin askelin
metsätilakaupan maastossa.

Lähetä suunnitelmakuvat Ransucolle!

TM-Lomitus Oy
www.lomitus.net

P. 044 3636878 | juhani.koskelainen@lomitus.net

The specialist in Livestock Drinking Solutions

RANSUCO OY | puh. 02-484 080 | www.ransuco.fi

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV
Ukkoherrantie 15 A 2, 96100 Rovaniemi
www.metsatilat.fi/pohjoissuomi
puh. 050 387 6076
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TOPI-TUOTTEET

KALLISTUSKULMOA
2X45

●
●
●
●
●
●
●

LUISKAKAUHAT
MUOTOKAUHAT
PIKAKIINNITTIMET
KALLISTAJAT
LIETEVAUNUT
PUMPUT
HYDR. SYLINTERIEN
HUOLTO JA KORJAUS

TOPI-KONEET OY
www.topi-koneet.com

topi-koneet.oy@pp.inet.fi
86710 Kärsämäki,
puh. 0400 687 987

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

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

Pääasiallinen
toimialue
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Puukauppa käy tasaiseen tahtiin
Puukauppa jatkuu Pohjois-Suomessa tasaiseen tahtiin. Yksityismetsistä ostettiin
tammi-maaliskuussa puuta
1 488 000 m3 (2020 – 1 167
000). Pohjois-Pohjanmaalla
788 000 m3 (605 000) ja Lapissa 385 000 m3 (286 000)
puukauppa on kolmanneksen edellisvuotta edellä. Kainuussa 326 000 m3 (276 000)
puukauppa on käynyt tammi-maaliskuussa viidenneksen edellistalvea vilkkaammin.

Kaikille puutavaralajeille
kysyntää

Metsäteollisuuden markkinatilanne on parantunut alkuvuodesta ja se alkaa näkymään puukaupan kokonai-suudessa. Puumarkkinoilla kysyntä on kasvanut kaikille puutavaralajeille. Kysyntä
on voimakkainta edelleen havutukeille, mutta positiivinen
suhdanne on tarttunut nyt
myös kuitupuuhun. Tämä helpottaa puunmyynnin kokonaissuunnittelua. Lopputuotteiden hintojen voimakkaan
nousun pitääkin näkyä myös
puun hinnassa. Puukauppojen kilpailuttaminen onkin
nyt tärkeää. Koronatilanteen

jatkuminen luo toki edelleen
heilahtelua markkinoille.
Sellun hinnat ovat nousseet keskimäärin viidenneksen. Kartongin hinnat hieman
maltillisemmin, mutta niiden
nousu on jatkunut jo pidempään. Ainoastaan papereiden
hinnat ovat edelleen laskeneet, mutta hinnanlasku on
hieman tasaantunut.
Mekaanisen metsäteollisuuden noususuhdanne on
jatkunut jo hieman pidempään ja sitä voi kutsua jo super-suhdanteeksi. Sahatavaran lopputuotteiden hintojen nousu onkin jatkunut.
Sahauskapasiteetti käy luonnolli-sesti kuumana. Koronaepidemian jatkuminen lisännee tee-se-itse rakentamista,
kuten kävi edellisenä kesä-nä.
Tukin kysynnän oletetaan jatkuvan siten voimakkaana.
Kun kuiduttavan metsäteollisuuden kysyntä on lähtenyt
voimistumaan mekaanisen
metsäteollisuuden rinnal-la,
on metsänomistajien mahdollisuus tarjota markkinoille leimikkokokonaisuuksia.
Vaikka kysyntä kohdis-tuukin
edelleen voimakkaammin
tukkipuuhun, niin kuitupuun
markkinat ovat toipumassa.

Vaikka kysyntä painottuukin kesäkorjuukohteisiin tällä
hetkellä, niin täytyy muistaa,
että talvikorjuukohteiden suma on saatu purettua hyvien
talvikorjuukelien ansiosta.

Puunmyynti-suunnitelmalla puukaupoille

Metsänomistajan on nyt mahdollisuus hyödyntää puutavaralajien hyvä kysyntätilanne
leimikoiden kokonais-suunnittelussa. Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenki-löön.
Oman yhteyshenkilön kanssa viestinnän voi aloittaa esimerkiksi kätevästi uudessa
OmaMetsä -palvelussa https://www.omametsa.mhy.fi/
Sieltä löytyy omaan metsään
liittyvät tiedot, oman alueen
puun hinnat ja metsätilan arvo sekä neuvoja toimenpiteiden toteuttamiseen.

kinatilanteen perusteella
metsänomistajan sopivimmat hakkuukohteet ja viedä
puukaupan kilpailuttami-sen
eteenpäin. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hak-kuutavoilla
saattaa olla erilainen kysyntä
alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä
tunne-taan oman alueen erityispiirteet, mikä helpottaa
puukaupan suunnittelua ja
toteuttamista.

Lisätietoja:
Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö/
Pohjois-Pohjanmaa
Markku.ekdahl@mtk.fi
Puhelin 040 357 6377

Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö/Kainuu
Vaikka verkkopalvelut ovat Seppo.miettunen@mtk.fi
kehittyneet, on oman met- Puhelin 040 822 5321
sänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja edelleen tärkein
apu puukaupan suunnittelussa. Hän voi käydä läpi kohteet metsässä ja hän osaa arvioida paikallisen puu-mark-

Annakaisa Heikkonen
Kenttäpäällikkö/Lappi
Annakaisa.heikkonen@mtk.
fi
Puhelin 050 431 4498

OSTAMME

Pohjan-Tähti
R E H U TA I VA A N K I R K KA I N U U T U U S

Juhlavuoden uutuusrehumme hyödyntää korkealuokkaisten
kotimaisten raaka-aineiden täyden potentiaalin. PohjanTähti sisältää runsaasti energiaa, lisää maidon pitoisuuksia
ja käytetyillä raaka-aineilla on todettu syntyvän vähemmän
metaanintuotantoa. Eli saavutat paremmat maidon pitoisuudet
ilmastoystävällisemmällä rehulla.

PARAS HYÖTY KOTIMAISISTA RAAKA-AINEISTA
ENEMMÄN KOTIMAISTA KAURAA | ENEMMÄN ENERGIAPITOISTA KAURANYDINTÄ
VALKUAISTA KOTIMAISESTA HERNEESTÄ | UUTUUTENA KOTIMAINEN RYPSINSIEMEN
PARHAAT PITOISUUDET TILAN OMAN SÄILÖREHUN KANSSA

TEURASNAUTAA
(maito- ja liharodut)
TERNI- JA
VÄLITYSVASIKKAA
KASVATUKSEEN

KUMIMATOT

Mokintie 66, 82600 Tohmajärvi

Ota yhteyttä:
040 145 1751
niina.krapu@viskaalin.fi
Muista romutuspalkkio! Olemme Suomen autokierrätyksen virallinen vastaanottopiste.

TILA TEURASTAMO LIHAJALOSTAMO

www.viskaalin.fi

Ostamme kesäkorjuukelpoisia leimikoita
Kysy lisää hankintaesimiehiltämme
Eero Parkkila p. 040 540 9416
Haapajärvi- Reisjärvi - Sievi
Lestijärvi - Toholampi - Halsua

VALMISTETTU

100%

VIHREÄLLÄ SÄHKÖLLÄ
JA KAURANKUORESTA
TUOTETULLA HÖYRYLLÄ

Marko Vilppola p. 040 842 9024
Nivala - Kärsämäki - Ylivieska
Kannus - Kokkola

Me täällä Kinnusen Myllyllä haluamme tehdä tilasi tavoitteista totta.
Ratkaisumme perustuvat aina vankkaan ruokintaosaamiseen,
korkealaatuiseen kotimaiseen viljaan sekä tinkimättömyyteen karjan
hyvinvointia kohtaan. Kinnusen Tähti-rehut valmistaa perheyrityksemme Kinnusen Mylly Oy Utajärvellä.

08 514 4700 | www.kinnusentahtirehut.fi

Marko Siekkinen p. 044 769 4886
Pyhäjärvi - Pihtipudas - Kinnula
Kivijärvi - Viitasaari
Pertti Engman p. 040 759 2532
Haapavesi - Pulkkila - Piippola
Oulainen - Pyhäntä
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
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ERITYIS- JA TURVALASIEN
ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1980

Hyvinvoiva pelto
turvaa tulevaisuutesi
YLI 30 VUODEN KOKEMUS
JATKUVA KEHITYS
VASTUULLINEN TOIMINTA
Erityislasit Paloturvalasit
Muotolasit Vesileikkaus

Turvalasit
Printtilasit

Hyvä nurmisato syntyy kalkituilta lohkoilta.
Paraskaan lannoitus ja paraskaan korjuutekniikka ei nurmisatoa
pelasta, jos maan pH on retuperällä. Mutta heti, kun pH-leimat ovat
vihreitä, alkaa syntyä tulosta - tasapainoista, runsasta rehusatoa.
Se näkyy sekä tuotoksena että karjan terveytenä!

Tilaa kalkitus pellollesi – pysyt pärjäävien joukossa!

PRINTTILASIT JA SISUSTUSLASIT, KYSY!
PLG Haapajärvi Oy
Konikuja 5
85800 HAAPAJÄRVI
p. 08 764 085

Sahatie1
74700 KIURUVESI
p. 044 709 3199
www.plg.fi
www.plgprinting.fi

SMA Mineral Oy
Kysy lisää: Puh. 050 911 6626
www.smamineral.com sma@smamineral.com

VILJAVUUSTUTKIMUKSEN
TULOKSET KOLMESSA VIIKOSSA
ilman lisämaksua

Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme
n.130 eri maatalouskaupasta: www.eurofins.fi/agro/yhteystiedot/
015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli
044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu
viljavuuspalvelu@eurofins.fi
www.eurofins.fi/agro
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HANKKIJALTA
YKKÖSLUOKKAAN

Rajut suoran kaupan traktoritarjoukset!

LEASINGVUOKRA
ALKAEN
488,47 €/KK
ALV 0 %*

CLAAS ARION 420

CLAAS ARION 530

100 hv, 435 Nm. 16+16 Quadrishift-vaihteisto. 100 l/min
hydrauliikka. Ilmastointi. Monitoimĳoystick, Ilmajousitettu istuin.

145 hv, 619 Nm. 24+24 Hexashift-vaihteisto,
ohjaamojousitus, 110 l/min hydrauliikka, ilmastointi,
monitoimikyynärnoja, ilmajousitettu istuin.

53 900,-

*72 kk vuokra-aika, 20 % 1. vuokraerä ja 30 % jäännösarvo.

69 900,-

TRENDVARUSTEET:
50 KM/H, ETUAKSELIN JOUSITUS, 150 L/
MIN HYDR., ISOBUS
LIITIN, IRROITETTAVA
SÄILYTYSLAATIKKO JA KESKILOHKO.

CLAAS ARION 610

CLAAS AXION 810
JA TREND-VARUSTEPAKETTI

145 hv, 640 Nm. 24+24 Hexashift-vaihteisto,
ohjaamojousitus, 110 l/min hydrauliikka, ilmastointi,
monitoimikyynärnoja, ilmajousitettu istuin.

215 hv, 941 Nm. 24+24 Hexashift-vaihteisto.
150 l/min hydrauliikka. Ilmastointi. Monitoimikyynärnoja, Ilmajousitettu istuin.

69 900,-

99 900,-

KAIKKI HINNAT ALV 0 % + TOIMITUSKULUT. KYSY TARJOUS HANKKIJAN KONEMYYJÄLTÄ
TAI VUOKRAA KONEESI RENTIN KAUTTA TARPEEN MUKAAN! LISÄTIETOJA JA VERKKOKAUPPA: hankkĳa.fi

