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Kurkistus
jääkaappiin
Kuten sanotaan kauppaan ei
kannata mennä nälkäisenä tai
ilman ostoslistaa. Ainakin allekirjoittaneella näin käydessä koriin kertyy ylimääräisiä ja
usein epäterveellisiä ruokatarpeita. Ruuan osuus kotitalouksien kokonaiskuluista on laskenut nopeasti, mikä tarkoittaa
sitä, että ruoka on halventunut.
Tämä taas on johtanut suunnittelemattomaan kulutukseen,
joka on johtanut ympäristökuorman lisääntymiseen. Täytyy ihmetellä, kuinka vähälle
osuudelle ruokahävikin vähentäminen on ilmastonmuutoskeskustelussa jäänyt. Syyttävät sormet osoittavat edelleen
tiiviisti maatalouteen ja sen sisällä maankäyttöön. Mielestäni ympäristöä suojelee parhaiten ostamalla kotimaista lähellä
tuotettuja tuotteita. Ei sillä, että
vaihtaa lihan soijaan tai maidon
kookosliemiin ja lopulta nakkelee nekin roskiin.
Maataloutta on paljon parjattu hiilidioksidipäästöistä,
mutta onko tätä riittävästi suhteutettu koko ruokaketjun hävikkiin. Vähentämällä sitä kulutusta, joka lisää ruokahävikkiä
saavutetaan nopeasti Suomelle esitetyt tavoitteet päästöjen vähentämiseksi. Maatalous
on totta kai valmis tekemään
oman osansa, mutta ei tässä voi

kaikkea meidän turvemaiden
viljelijöiden niskaan kaataa.
Tilusjärjestelyt ja tuotannon
jatkuva kehittäminen myös
ympäristön kannalta kestäväksi tuovat varmasti tuloksia. Lannoitustasojen korottamisella
saavutamme pienemmältä peltoalalta suuremmat sadot, jotka keräävät entistä enemmän
hiiltä ilmasta. Kustannukset
alenevat ja ympäristö hyötyy.
Löytyykö maastamme muutoksiin eväitä? Tähän kysymykseen
vastaat parhaiten olemalla aktiivinen ehdokkaiden suuntaan
ja mikä tärkeintä äänestämällä
kevään vaaleissa. #äänimaalle

Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä

Julkaisija:
MTK-Pohjois-Suomi
Oulun toimisto
Rautatienkatu
16 C 22. 90100 Oulu
020 413 3500
Kajaanin toimisto
Kauppakatu
25 A. 87100 Kajaani
www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi
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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
Kaketinperäntie 143,
86710 Kärsämäki. 050 533 9796
jari.ahlholm@mtk.fi
Vastuualue: Liiton johtaminen,
tuotantotalous, markkinaedunvalvonta, tukipolitiikka.
Yhdistykset:
Kärsämäki, Haapavesi

Eija Komulainen,
varapuheenjohtaja
Hukkajärventie 951,
88900 Kuhmo. 040 533 2605
eija.komulainen@kuhmo.net
Vastuualue: Kansainvälisyys,
kuluttajatyö, metsä
Yhdistykset: Sotkamo, Kuhmo

Esa Kemppainen
Eskolantie 3, 89400 Hyrynsalmi
050 546 8260.
esa.kemppainen@hyrynsalmi.fi
Vastuualue: Huoltovarmuus,
petopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, porot
Yhdistykset: Kajaani, Paltamo,
Ylä-Kainuu

Eija Kodis
Välikyläntie 353, 85500 Nivala
0400 581 950
eija.kodis@kotinet.com
Vastuualue: Maidontuotanto,
marjanviljely- ja puutarhatalous,
osaaminen ja hyvinvointi
Yhdistykset: Nivala, Merijärvi,
Oulainen-Vihannti

Samuli Leinonen
Veneheitontie 933,
92830 Veneheitto. 040 526 6350
samuli.m.leinonen@gmail.com
Vastuualue: Naudanlihantuotanto, emolehmät, luomu,
veroasiat
Yhdistykset: Utajärvi, Vaala,
Keskipiste, Muhos.

Tuomo Tamminen
Raappanantie 7, 92210 Arkkukari
050 529 0059
tuomo.tamminen@kotinet.com
Vastuualue: Huoltovarmuus,
metsä, hevoset
Yhdistykset:
Raahenseutu, Ruukki, Pyhäjoki,
Hailuoto

Hanna Luukinen
Kiiskiläntie 7 C, 91900 Liminka
045 679 1104
hannaluukinen@hotmail.com
Vastuualue: Maidontuotanto,
maaseutunuoret, peruna, lammastalous
Yhdistykset: Alatemmes, Liminka,
Tyrnävä, Temmes, Lumijoki, Oulunseutu, Haukipudas, Iinseutu

Tuomas Laakkonen
Kärpänkyläntie 136 A,
93800 Kuusamo. 0400 195 989
laakkonen.tuomas@outlook.com
Vastuualue: energia, bioenergia,
riista, poro, jäsenasiat
Yhdistykset: Kuusamo,
Taivalkoski, Pudasjärvi

EDUSTAJAT MTK:N
VALTUUSKUNNASSA

MTK- Pohjois-Suomen
Jäsenlehti 1/2019

Päätoimittaja:
Tyhtilä Matti

MTK-Pohjois-Suomen asioita hoitaa
kymmenjäseninen johtokunta

Sami Nivala
Ollinsaarentie 19, 92100 Raahe
0400 531 834
saminivala@outlook.com
Vastuualue: metsä, vilja,
ympäristö- ja maapolitiikka
Yhdistykset: Nuorten kerhot,
Siikajoki

Heikki Rintala
Ranttilantie 78, 85820 Oksava
040 766 8563
heikki.rintala@hotmail.com
Vastuualue: jäsenasiat, sikasiipikarja, kuluttajatyö
Yhdistykset: Haapajärvi,
Pyhäjärvi

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

Laura Mulari
Hauta-Ahontie 5,
89600 Suomussalmi
050 342 3803
laura.mulari@gmail.com
Erovuorossa 2020

Ari Varis
Kumpulantie 48,
86800 Pyhäsalmi
0400 966 184
ari.varis@pp.inet.fi
Erovuorossa 2019

Jukka Ojantakanen
Pasontie 190,
92500Rantsila.
040 738 4375
ojantakanen@hotmail.com
Erovuorossa 2020

OLEMME ALOITTAMASSA
ERIKOISMALTAIDEN TUOTANNON
POHJOIS-POHJANMAALLA.
Etsimme mallasohran viljelystä
kiinnostuneita viljelijöitä
Pohjois-Pohjanmaan ja
Tornionjokilaakson alueelta.
Lisätietoa:
Eero Nissilä, Yield Systems Oy, 040 6822 631,
eero@yieldsystems.tech
Sanna Taskila, Sangen Oy, 0400871294,
sanna.taskila@sangen.fi
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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:
Jäjrestöagrologi
Jaana Juvani
050 475 6345

Oulun toimisto:
Toimistoassistentti
Liisa Pennanen
050 349 2623

Oulun toimisto:
MTK-Metsälinja
Markku Ekdahl
040 357 6377

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

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

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

Kajaanin toimisto:
Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Kajaanin toimisto:
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen
040 539 1623
HOITOVAPAALLA

Kajaanin toimisto:
Hankevetäjä
MaaseutuHarava
-hanke
Heidi Kumpula
0400 218 720

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

Kajaanin toimisto:
MTK-Metsälinja
Heikki Rahko
0400 281 344

Pohjois-Suomi

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

SIIRRY SÄHKÖISEEN JÄSENKORTTIIN JA E-LASKUUN

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

Nyt jäsentemme kannattaa ottaa käyttöön MTK:n
sähköinen jäsenkortti ja siirtyä samalla e-laskuun.
Sähköisen jäsenkortin kautta pääset myös käsiksi
mm. MTK:n ajankohtaisiin uutisiin, podcastiin,
ja jäsenetuihin. Mtk.fi -> Jäsenverkko Reppu

TEEMME UUSIA LUOMUSOPIMUKSIA MAIDONTUOTTAJIEN KANSSA
Mielestämme hyvästä ja tinkimättömästä
työstä kuuluu saada reilu korvaus. Siksi olemme jo vuosia maksaneet Suomessa kärkitason
tuottajahintaa saamastamme raakamaidosta
tavanomaiselle ja luomu-maidolle. Tällä hetkellä yhteistyötä kanssamme tekee yli 500
tuottajaa.

LUOMUMAIDON KYSYNTÄ KASVAA...

ARLA YHDEN TILAN MAITO

Haemmekin nyt uusia luomumaidontuottajia
pysyvään yhteistyöhön. Hyvän hinnan lisäksi
takaamme huippupalvelut sekä turvallisen ja
pitkäjänteisen kumppanuuden. Jospa juteltaisiin lisää?

Arla Yhden Tilan luomutäysmaito
on aito ja täyteläinen hyvän mielen
maito, joka tulee aina Tikan tilalta
Kurikasta. Täysin läpinäkyvään ja
avoimeen maidon matkaan voit
tutustua osoitteessa arla.fi/tikantila

www.arla.fi
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

Sami Kilpeläinen
Hankintajohtaja,
Arla Oy
Puh. 050 3831 755
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Risto Koski
Toimitusjohtaja,
Hämeenlinnan
Osuusmeijeri
puh. 040 5328 174

Tuija Linjakumpu
Hankintapäällikkö,
Arla Oy Pohjois-Suomi
Puh. 050 562 1876
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Vuosittainen maaseutunuorten syysparlamentti pidettiin
vuonna 2018 Oulussa. Kyseessä
oli vaaliparlamentti, jossa maaseutunuoret äänestivät keskuudestaan uuden nuorten edustajan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi MTK:n johtokuntaan. Ehdokkaita oli tällä kertaa neljä; Kaisa Pihlaja Etelä-Pohjanmaalta, Noora
Räsänen Pohjois-Savosta, Juha
Sarviluoma Satakunnasta ja Sami

Maaseutunuorten
syysparlamentti
8-10.11.2018 Oulussa

Nivala Pohjois-Suomesta.

sointityöpaja.

Syysparlamentti alkoi torstaina 8.11 MTK-Pohjois-Suomen järjestämillä retkillä. Retkikohteita
oli kolme; Stora Enson sellu- ja
paperitehdas Oulussa, Suomen
siemenperunakeskus Tyrnävällä
ja Isape Oy, Kempeleessä. Myöhemmin illalla halukkaille oli vielä tarjolla Oulun kaupunginteatterin kanssa järjestetty improvi-

Perjantaina 9.11 ohjelmassa oli
vaalitouhuja, työpajoja sekä iltajuhla Maikkulan kartanossa.
Aamupäivällä neljää ehdokasta
haastettiin leikkimielisessä vaalinapakympissä, jonka juontaja
toimi Jarno Tuominen. Lounaan
jälkeen oli vuorossa työpajatyöskentelyä LähiTapiolan taloustyöpajan ja yhtiöittämistyöpajan se-

Ehdokkaat nuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan vas. Kaisa Pihlaja, Sami Nivala, Noora Räsänen, Juha
Sarviluoma, (vas.takana) Nuorten valiokunna pj. Heikki Huhtanen.

kä maatalouslinjan argumenttityöpajan muodossa. Iltapäivällä ehdokkaita testattiin tiukassa
vaalipaneelissa, jonka veti ItikkaOsuuskunnan ja Lihakunnan johtaja Reijo Flink (nyk. A-tuottajat
Oy:n ja A-rehu Oy:n tj.).
Perjantai huipentui Maikkulan
kartanossa järjestettävään iltajuhlaan. Iltajuhlan teemaksi haluttiin tällä kertaa 90-luku ja se
näkyikin illan aikana mm. vierai-

den pukeutumisessa ja tanssimusiikissa. Iltajuhlassa oli tarjolla paikallisista ja kotimaisista raaka-aineista koostettu illallisbuffet. Ruokailun jälkeen tanssilattia
oli avoin ja illan aikana siellä pyörähtelikin suurin osa juhlijoista.

valvojana valtuuskunnan vara pj.
Matti Heikkilä. Kahden äänestyskierroksen jälkeen maaseutunuoret valitsivat Kaisa Pihlajan edustajakseen MTK:n johtokuntaan.

Lauantai 10.11 oli vaalipäivä.
Vaalikokouksen puheenjohtajana toimi keskusliiton nuorten valiokunnan pj. Heikki Huhtanen ja

Järjestöagrologi
Jaana Juvani
p. 0504756345

MTK-Pohjois-Suomen syysparlamentin osallistujia Maikkulan kartanon iltajuhlassa.

Maaseutunuorten
valiokunta 2019
Vuosi 2019 alkoi maaseutunuorten osalta johtokunnan tekemistä nuorten valiokunnan henkilövalinnoista. Yhdistyksistä tuli
yhteensä kuusi ehdotusta valiokunnan jäseniksi ja johtokunnan
päätöksellä kaikki kuusi valittiin
nuorten valiokuntaan. Sami Nivala on nuorten edustaja johtokunnassa ja Hänellä on osallistumisoikeus valiokunnan kokouksiin.
Valiokunnan jäseniä
vuonna 2019 ovat:
Hanna Luukinen Liminka, Sauli
Joensuu Raahe, Taru Vähäsöyrinki Pyhäntä, Tauno Paakkari Ruukki, Tanja Kemppainen Vaala, Tomi
Tyni Taivalkoski, Johanna Malinen Kuhmo, Topi Puurunen Oulu,
Kyösti Eskola Nivala, Suvi Moilanen Ruukki.

tumaa. Yhdessä Faban kanssa järjestettävä Kevätkirmaus -risteily
28.-29.3 ja Syysparlamentti, joka
pidetään tällä kertaa Pohjois-Karjalassa. Levillä pidetään kyntökauden avaus -tapahtuma 25.27.4, joka on tarkoitettu kaikenikäisille.
Näihin tapahtumiin kannustamme kaikkia alueen maaseutunuoria osallistumaan, ne ovat
loistava mahdollisuus päästä verkostoitumaan myös muualla Suomessa asuvien kanssa.

Valiokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 13.2.2019. Puheenjohtajaksi valittiin tiukan äänestyksen ja arvonnan jälkeen Taru
Vähäsöyrinki ja varapuheenjohtajaksi Hanna Luukinen.

Alueelliset tapahtumat
MTK-Kärsämäen maaseutunuoret
järjestivät majabileet 25.1.2019
Kärsämäellä, Venetpalon hiihtomajalla. Tapahtumaan kokoontui
arviolta 40 lähialueen nuorta saunomaan ja vaihtamaan kuulumisia. Tapahtuma oli onnistunut ja
hyvä esimerkki siitä, että tällaisia
pienempiä alueellisia tapahtumia
tarvitaan. Aikaisempina vuosina
järjestetty Pihkalan saunailta järjestetään tänä vuonna 12.4, sinne
ovat tervetulleita kaikki alueen
nuoret ja nuorenmieliset.

Maaseutunuorten
tapahtumat 2019
Tulevalle vuodelle on tiedossa ainakin kaksi suurempaa valtakunnallista maaseutunuorten tapah-

Järjestöagrologi
Jaana Juvani
050 4756 345
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Kuvassa ylärivissä, vasemmalta oikealle: Sauli Joensuu, Hanna Luukinen, Suvi Moilanen, Tanja Kemppainen, Sami Nivala ja Topi Puurunen.
Alarivissä vasemmalta oikealle: Johanna Malinen, Kyösti Eskola, Taru Vähäsöyrinki, Tauno Paakkari. Kuvasta puuttuu Tomi Tyni.
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UUTEEN
NOUSUUN
Se on siinä, edessäni
94 sivua toteamuksia
ja toimenpiteitä,
joilla maatalouden
yrittäjätuloa on
tarkoitus nostaa
500 miljoonaa euroa
vuosittain.
Vuorineuvos Reijo Karhisen
työryhmän raporttiin on kohdistunut ennen näkemättömät
odotukset maatalouden romahtaneen tulokehityksen johdosta.
Esitettävien toimenpiteiden on
haluttu vaikuttavan tulokehitykseen nopeasti, niin syvällä osa tiloista nyt kyntää. Mitä saimme?
Pikavoittoja ei luvata ja oli epärealististakin odottaa niitä. Toimenpiteet tähtäävätkin pitempiaikaiseen tuloskunnon parantamiseen ja kohdistuvat elintarvikeketjun jokaiseen portaaseen.
Yllättävää kyllä listalla oli kannanottoja tukipolitiikkaan, vaikka
niihin vuorineuvos ei valmisteluvaiheessa käymässämme puhelinkeskustelussa aikonut kantaa
ottaakaan. Kenties laajan kuulemiskierroksen aikana viesti nykyisen ohjelmakauden epäkoh-

dista muodostui niin selväksi, että asiaa ei voinut sivuuttaa lopullisessa raportissa. Julkistamisen
jälkeen raportin saaman kritiikin
perusteella näyttäisi tosin siltä,
että nykyinen maataloustukijärjestelmä, jossa näkyy vahvasti
silloisen ympäristöministeri Ville
Niinistön kädenjälki, on onnistunut täydellisesti. Järjestelmää voikin pitää eräänlaisena maatalouden perustulokokeiluna, jossa kuten varsinaisessa perustulokokeilussa, ei ole saavutettu aineellista hyvinvointia, vaan ainoastaan
tuensaajien hyvinvointia ja onnellisuutta. Ehkäpä näin on käynyt osalle viljelijöistäkin. Sen sijaan se osa tuottajista, jotka ovat
investoineet tuotantoon ja ottaneet riskiä tulevaisuudestaan sekä painavat järjetöntä työmäärää,
ovat kokeneet nykyisen järjestelmän epäoikeudenmukaiseksi ja
epäonnistuneeksi.
Sitä taustaa vasten selvitys haluaa maataloustuessa palattavan
perusasioiden pariin, jossa maataloustuet on haluttu kohdistaa tuotantoon ja joilla halutaan
mahdollistaa kaikille turvalliset
ja kohtuuhintaiset elintarvikkeet
sekä aktiivituottajille riittävä toimeentulo. Raportissa tuodaan

esille aktiiviviljelijä-määritelmäksi 20 000 euron myyntitulovaatimus ja se on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä. Mainittu raja
tuskin tulee toteutumaan, mutta
aktiiviviljelijä on määriteltävä tulevaisuudessa. Se tiedetään, että
EU ei tule hyväksymään ikärajoja tuensaannin ehtoihin ja halukkuutta sadonkorjuuvelvoitteellekaan ei suuremmassa mittakaavassa näytä olevan, joten yksi
toteuttamiskelpoinen mahdollisuus aktiiviviljelijän määrittämiseksi on nimenomaan myyntitulovaatimus joko yhtenä esitettynä summana tai eriytettynä eri
tuotantosuunnittain.
Alueemme viljelijöille positiivista raportissa oli nykyisten jo
raivattujen peltojen saattaminen
tukien piiriin. Tämän asian eteen
olemme tehneet voimakkaasti
työtä ja toimitimme työryhmälle
tilakohtaisia esimerkkilaskelmia,
joissa osoitimme konkreettisesti,
kuinka mittavista euromääristä
on kyse kumulatiivisesti laskettuna ohjelmakauden aikana.
Miten tästä eteenpäin?
Raportin yli 50 toimenpide-ehdotusta tulee käydä läpi ja tarkastella kuinka niitä voitaisiin ot-

taa käytäntöön eikä keskittyä ampumaan yhtä kerrallaan alas. Osa
tiloille osoitetuista toimista on
menestyvien tilojen arkipäivää
ja nämä parhaat käytännöt tulee
ottaa käyttöön laajemmin. On
myöskin selvää, että etenkin elintarvikeketjun vahvimmat lenkit
eivät tule vapaaehtoisesti kaikkia
ehdotuksia toteuttamaan. Siihen
tarvitaan riittävää poliittista ohjausta ja nykytilan kyseenalaistamista. Parhaimmillaan raportista
on nostettavissa asioita seuraavan hallituksen hallitusohjelmarungoksi maatalouden osalta ja
sellaiseksi se lienee alun alkaen
tilattukin.

Jari Ahlholm
Puheenjohtaja
MTK -Pohjois-Suomi,
050 533 9796,
jari.ahlholm@mtk.fi

HAE MEILLE OPISKELEMAAN
Agrologi (AMK)
Maaseutuelinkeinojen
tutkinto-ohjelma

Agrologi (ylempi AMK)
Maaseudun kehittämisen
tutkinto-ohjelma

YHTEISHAKU
20.3.–3.4.2019

Hyvinvoiva pelto
turvaa tulevaisuutesi
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!

oamk.fi/hae
#luotaitseesi

Huomaa myös syksyllä alkava
Biotalouden erikoistumiskoulutus (30 op)!
Hakuaika 1.4.–31.5.2019.

SMA Mineral Oy
Kysy lisää: Puh. 050-464 04 82
www.smamineral.com sma@smamineral.com
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Brysseliin 2.
Tuottajaliiton johtokunta päätti pitkä tauon jälkeen järjestää edunvalvontamatkan EU:n virastojen ytimeen Brysseliin.
Matkaryhmä koostui seuraavista henkilöistä: Jari Ahlholm, Eero Isomaa, Sirpa Laitinen, Jaana Juvani, Hemmo Turpeinen,
Sauli Joensuu, Eija Kodis, Eija Komulainen, Tuomo Tamminen, Samuli Leinonen, Matti Tyhtilä ja MTK:n Brysselin toimiston
vahvistus Tarja Bäckman.
Vierailu komission ympäristöyksikkössä

Ensimmäisenä vierailtiin komission ympäristöpääyksikössä. Aiheena oli eloperäiset maat. Tapasimme paikalla yksikön edustajan Josaine Massonin. Aluksi esittelimme alueemme erityispiirteet
eloperäisten maiden osalta. Korostimme nurmivaltaisen viljelyn
perusteita ja eloperäisten viljelysmaiden käytön tarpeellisuutta.
Keskustelussa pääsimme eteenpäin ja viestimme ymmärrettiin.
Aika loppui kuitenkin kesken ja todettiin että yhteydenpitoa kannattaa jatkaa MTK:n ja ympäristöyksikön välillä. Lisäksi esitimme
toiveen saada Suomen puheenjohtajakaudelle kansainvälinen Ilmastoseminaari.

Ympäristöyksikön vastauksia:

EU:n alueen maatalousmaasta 75% sisältää orgaanista ainesta 2%.
Suomessa merkittävä määrä unionin alueen eloperäisistä maista.
Turvemaan määrittäminen on vaikeaa, mutta maata pitää suojella ja tutkimuksille on tarvetta. Maan suojaamisen vähimmäistoimista päätetään kansallisesti. Ei ole selkeää politiikkaa rajoittaa
turvemaiden viljelyä.

Vieralu EU:n parlamentissa

Toisen päivän aluksi vierailimme EU:n parlamentissa. Parlamentissa tavattiin suomalaisjäsen Petri Sarvamaa ja kuultiin EU:n Parlamentin yleisesittely.

Petri Sarvamaan vastaukset:

Kyntökiellon estäminen tulee olemaan vaikeampaa uudessa
CAP:ssa kuin aiemmissa ohjelmissa. Uuden CAP:n haasteena on
varojen vähentyminen. Odotetaan enemmän tekoja pienemmällä rahamäärällä, mutta maataloudelta ei saa leikata. Uudesta
CAP-ohjelmasta pitää tehdä enemmän viljelijöitä kannustava
ohjelma. Ympäristöseminaarin järjestämistä Suomeen kannattaa
edesauttaa senkin vuoksi, että parlamentin puhemies on asiasta
kiinnostunut.

Vierailu Euroopan metsätalossa

Toisena vierailukohteena oli Euroopan metsätalossa CEPF ja Nordic Family Forestry, Meri Siljama.

Komissio

Meri Siljaman vastaukset:

Tatu Liimataisen vastaukset:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Toisena kohteena oli tapaaminen Tatu Liimataisen kanssa, joka
toimii varapuheenjohtajana Jyrki Kataisen kabinetissa.
Aluksi kerroimme alueemme erityispiirteistä ja siitä, kuinka ongelmallisesti tuet kohdistuvat tällä ohjelmakaudella. Lisäksi esittelimme laskelmat tukikaton vaikutuksesta alueen alueemme tiloille.

Brexit on kaikille osapuolille huono asia. CAP-uudistuksessa tukikatot ovat vastatuulessa. Maatalouden rakennekehitys on nopeaa kaikissa maissa. Tukioikeuksien vahvistaminen uudelleen
seuraavalla ohjelmakaudella on järkevää. Maatalousohjelman kansallinen valmistelu kannattaa tehdä perusteellisesti ja riittävän tarkasti, koska tässä on mahdollisuus isoonkin
muutokseen. Maataloustuotantoon ei ole tulossa uutta kiintiöjärjestelmää. Laadulla voi erottautua aja vientiin kannattaa satsata. Byrokratian helpottamista monitoroinnin avulla tehdään, kunhan järjestelmät toimivat luotettavasti. Tulevalla ohjelmakaudella
nuoret viljelijät huomioidaan ja keskustelu aktiiviviljelijän määritelmästä nostaa päätään.

Tapaaminen Europarlamentaarikon kanssa

Kolmantena vierailukohteena oli MTK:n toimisto, jossa toimiston
väen lisäksi tapasimme europarlamenttaarikko Elsi Kataisen.

Parlamentaarikko Kataisen vastaukset:

CAP:n uudistuksessa on todennäköisintä, että valiokuntien lausuntojen pohjalta mennään vaaleihin. Ei siis saada parlamentin
kantaa ennen vaaleja. Suomen omat strategiset suunnitelmat tulevat käsittelyyn ja niistä keskustellaan enemmän myös eduskunnassa. Ainakin nuorten viljelijöiden osalta on tulossa hyviä
muutoksia ja uudistuksia. Lisäksi keskusteltiin trilogin asemasta CAP:n uudistuksessa, kun jäsenmaat saavat laajemmat valtuudet päättää itse toteutettavan ohjelman sisällöstä.
Ensimmäisen päivän päätteeksi vierailimme Euroopan maataloustuottajien ja osuustoiminnan keskusjärjestössä Copa-Cogecassa, jossa François Guerin kertoi seuraavat terveiset:
Ilman brexit- sopimusta Copa-Cogecan jäsenet kärsivät, koska ruokamarkkinat menevät erossa sekaisin. Mercosur-neuvottelut ovat
hankalat, koska muissa maissa eläinten kohtelu ei ole yhtä hyvää
kuin EU:n alueella.
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in vaikutuksista
Osmo Rönny kertoo Brexit
tulevaisuudessa.

Suomea enemmän metsitettäviä peltoja on esimerkiksi Briteissä.
Osalla ympäristöjärjestöjä on myös kielteinen kanta peltojen metsitykseen lajiston muuttumisen vuoksi. Komissiolta tulee paljon
ohjeistusta metsänomistajille esim. valmistelussa oleva biodiversiteetti-strategia. Tällä hetkellä jäsenmaat laskevat omia referenssitasojaan hiilinielussa.

Kolmantena toisen päivän vierailukohteena oli Euroopan talousja sosiaalikomitea ECOSOC, jossa komitean jäsen Simo Tiainen
esitteli komitean toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Irlannissa
on tehty oma suunnitelma maidontuotannon lisäämiseksi, johon
liittyy hiilensidonta ja peltojen metsitys 8000ha alueella.

Suomen EU edustus

Kolmantena ja viimeisenä päivänä johtokunnalla oli vierailu Suomen pysyvässä EU edustustossa, jossa tapasimme erityisasiantuntija Osmo Rönnyn.

Osmo Rönnyn vastaukset:

Maatalouden osastot joutuvat perustelemaan osuuttaan EU.n
budjetista vaikka budjetti on pienenemässä. Itä-Euroopassa kauppojen asema on muuta EU:n aluetta vahvempi. CAP:n uudistuksessa kannattaa esittää selkeitä kantoja komissiolle. Mitään sellaista mitä ei voida toteuttaa, ei voida myöskään vaatia. Tukikattoa vastustetaan useissa jäsenmaissa ja voi olla, ettei se toteudu
lainkaan. Tukioikeudet on mahdollista poistaa ja tämän jälkeen
peltoalaa vahvistetaan vuosittain tukihakemusten perusteella.
Dekoplattu-tuki on säilymässä. Turvemaille etsitään sopivaa suojelutasoa.

Matti Tyhtilä ja Eero Iso
maa komission
kokoushuoneessa.
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Maanviljelijöillä ei ole yhtään
hyvää perustelua jättää
äänestämättä EU-vaaleissa
Vuosi 2019 on politiikan, maatalouspolitiikankin, supervuosi.
Huhtikuun 14. päivänä pidetään
eduskuntavaalit. Pian sen jälkeen
toukokuun 26. päivänä ovat vuorossa EU-vaalit. Suomi aloittaa
harvoin kohdalle sattuvan EU:n
puheenjohtajuuskauden heinäkuun alussa. Puolivuotiselle kaudelle ennustetaan työmaaksi mm.
EU:n monivuotisen budjetin (7 v.)
päätökseen saattamista ja myös
todennäköisesti päätöksentekoa
EU:n maatalouspolitiikan seuraavan ohjelmakauden 2021-2027
lainsäädännöstä. Kaiken tämän
taustalla epävarmuutta aiheuttamassa on vielä Britannian EU-ero,
jonka aikataulultaan pitäisi tapahtua maaliskuun 29. päivä.
Jokaisia vaaleja sanotaan aina
poikkeuksellisen tärkeiksi. Tämän
vuoden vaaleista puhuttaessa em.
lausuma ei ainakaan ole liioittelua.
Suomen eduskuntavaaleissa linjataan sosiaali- ja terveyspalvelujen
ja maakuntahallinnon uudistuksen jatkoa, joka tuskin on kenenkään maaseudun asukkaan kannalta yhdentekevä. EU-vaaleissa
valinkauhassa on mitä suurimmassa määrin Unionin yhtenäisyys ja jatkokehitys.
Maatalouspolitiikka on Euroopan yhdentymisen alkuajoista lähtien kuulunut unionin politiikan
keskeisiin yhteisiin sektoreihin.

Noin 38 % EU:n kokonaisbudjetista käytetään maatalouspolitiikkaan tällä ohjelmakaudella. Maatalouden osuus EU:n budjetista
on koko ajan vähitellen laskenut,
vaikka uusia jäsenmaita on liittynyt unioniin. Uutta monivuotista
EU:n budjettia sorvattaessa nettomaksaja Britannian jättämää tuloaukkoa ja uusia EU-rahoituksen
tarpeita mm. maahanmuuttopolitiikan ja yhteisen puolustuksen
kehittämisessä paikataan mm.
maatalouden ja aluepolitiikan
rahoitusosuutta pienentämällä.
Edellä mainitut ovat EU:n budjetin isoimmat rahoituskohteet ja
jos jostakin pitää säästää, näistä
on pakko säästää.
70-80 prosenttia kaikesta kansallisesta lainsäädännöstä perustuu EU:n lainsäädäntöön. Jäsenmaiden maatalouspolitiikasta päätetään unionitasolla. Ruuan tuottajia koskettavat myös
mm. EU:n elintarvike-, kemikaali- ja ympäristölainsäädäntö. EU:n
maatalouspolitiikan kahteen pilariin sisältyvät paitsi pinta-ala tai
eläinkohtaisesti maksettavat tuet,
myös maatalouden investointituet ja maaseudun kehittämisen
hanke- ja LEADER-tuet. Nämä
noin karkeasti sanottuna. Jo näiden pitää olla selkeä syy maanviljelijälle muistaa lähteä pellolta
äänestämään toukokuun lopulla.

Britannian EU-ero saattaa koko
EU:n myllerrystilaan, jonka päätyttyä se toivottavasti löytää uuden tasapainon kehittymiselleen.
Tuskaisia Brexit-neuvotteluja
seurattuaan kukaan poliitikko ei
voi enää kevyesti heittää ilmaan
ajatuksia jonkin toisen maan
EU-erosta tai euroalueesta eroamisesta. Poliittisen kartan äärireunoilla näitä ajatuksia esitetäänkin
entistä harvemmin, mutta sen sijaan on noussut ajatus muuttaa
EU:ta sisältäpäin. EU-politiikka
saattaa käydä entistäkin vaikeammin ennakoitavaksi. Itse ajattelen
niin, että EU-himmeli ja maailma
yleisemminkin on käynyt niin monimutkaiseksi, että ihmiset etsivät
tuekseen yksinkertaisia ratkaisuja. Niitä populistiset liikkeet tarjoavat. Menneeseen turvautuminen
ei kuitenkaan auta edessä olevien
ongelmien ratkaisemisessa.
EU-parlamentin rooli EU:n päätöksenteossa kasvoi merkittävästi
ns. Lissabonin sopimuksessa. Toisin kuin usein luullaan, komissio ei
ole EU:n ylin vallan käyttäjä, vaan
asioita valmisteleva elin. Se tekee
lainsäädäntäesitykset, joista parlamentti ja jäsenmaiden muodostama neuvosto tekevät päätökset. Lopuksi näiden kolmen tahon
kannat sovitellaan yhteen ns. trilogissa.
EU-parlamentin puoluekartta on kansallisiin parlamenttei-

#jedukouluttaa
@jeduofficial
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hin nähden erilainen. Yksilöillä on
EU-parlamentissa isompi vaikutusvalta kuin esim. Suomen eduskunnassa, koska virallista puoluekuria ei ole eikä parlamentissa ole
hallitus-oppositioasetelmaa. Yksittäisen edustajan henkilökohtainen harkinta päätöksenteossaan
on siten suurempi. 73 brittiparlamentaarikon poistuttua parlamentin jäsenten kokonaismäärää
lasketaan puolella em. lukumäärästä ja puolet jaetaan lisäpaikoiksi muille jäsenmaille. Näin Suomellekin on luvassa yksi lisäpaikka ja siten 14 parlamenttipaikkaa.
Niin paljon kuin Euroopan
unionia moititaan, yllättävän moni suomalainen, 65 %, kannattaa
EU-jäsenyyttä. Kannatus on ollut
lievässä nousussa. Suomi on ollut
jo niin pitkään EU:n jäsen, että vertailukohtaa muuhun meillä ei oikeastaan ole. Emme voi tietää, millainen EU:n ulkopuolinen Suomi
olisi. Siksi kannattaa vain katsoa
eteenpäin ja pyrkiä parempaan.

Kirjoittaja
Tarja Bäckman
Kotieläinasiamies
Dairy and livestock advisor
Office of Finnish Agriculture,
Forestry and Cooperatives
+ 358 (0)50 553 5510
e-mail: tarja.backman@mtk.fi
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Tarja Bäckman. Kuva: Studio PSV

Tarja Bäckman. Kuva studio PSV
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• maaseutuyrittäjä, maatilatalous
• maaseutuyrittäjä, maatalousteknologia
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• metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
AMMATTITUTKINNOT
Maatalousala (huom. myös tilanjatkajalle)
• maatalouslomittaja
• maatilatyöntekijä
• mehiläistarhaaja
• tuotantoeläinten hoitaja
Metsäala
• bioenergian tuottaja
• metsäkoneenkuljettaja
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MTK:n tarjoamat jäsenedut 2019
Ainoastaan MTK-yhdistyksen jäsenkortilla saatavat jäsenedut:
LähiTapiola:
• Maatila- ja kotivakuutuksesta 10 %:n alennus.
Jos huolenpitokäynti ja turvallisuuskartoitus tehty, etu 15 %.
• 15 %:n alennus maatilavakuutuksesta mahdollinen jos
vähintään 10 000 € sijoitus säästöhenkivakuutuksessa.
• LähiTapiolan maatila-asiakkaalla oikeus Kriisipalveluun,
jos 1.1.2014 jälkeen otettu yritysturva-henkivakuutus.
• Tuotevastuuvakuutus
• EU-avustajan vastuuvakuutus (tuottajayhdistysten nimeämät ja MTKliittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä)

4. Neuvonta ja lakiapu:
MTK:n veropuhelin
Neuvoo talvikuukausin maanantaisin klo 9-12
Jäsenetuhintaista veroneuvontaa numerosta 0600 17999. Puhelun hinta
1,18 € min + paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Ainoastaan Metsänomistajat jäsenkortilla saatavat jäsenedut:
Metsänhoitoyhdistyksen jäsen saa:
• 10 %:n alennuksen Lähitapiolan metsä- ja kotivakuutuksesta.
Alennuksen saaminen metsävakuutuksesta vaatii asiakkaalta
LähiTapiolan kotivakuutuksen.
• 15 %:n alennuksen metsävakuutuksesta, jos asiakkaalla on
10 000 € sijoitus säästöhenkivakuutuksessa.
Omat edut astuvat voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta, kun asiakas on toimittanut metsäjäsennumeron LähiTapiolaan. Yhteys omaan
alueyhtiöön tai www.lahitapiola.fi/MHY

MTK:n lakipalvelut:
MTK:n lakimiehet vastaavat kysymyksiisi puhelimitse sekä sähköpostitse.
Heitä voi tavata luennoimassa myös MTK:n järjestämissä koulutuksissa.
https://www.mtk.fi/jasenyys/neuvonta_laki/fi_FI/lakipalvelut/ .

Metsänhoitoyhdistykset ovat neuvotelleet omia jäsenetuja, jotka koskevat
ainoastaan kyseisen metsänhoitoyhdistyksen jäseniä ja edut löytyvät oman
yhdistyksen nettisivuilta, www.mhy.fi
Yhteiset jäsenedut kaikille MTK:n jäsenille (mhy/MTK-yhdistys)

Työnantajapalvelut
Neuvontaa työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksistä numerosta 0600 17444. Puhelun hinta on 1,19 euroa minuutilta + paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. Puhelimeen vastaavat Maaseudun Työnantajaliiton työmarkkina-asiantuntijat, www.tyonantajat.fi

Arviointikeskus:
Tarjoaa jäsenetuna maksutonta pikaneuvontapalvelua!
Lähetä sähköpostikysymys lakimiesvastaa@arviointikeskus.fi tai kiinteistöarvioijavastaa@arviointikeskus.fi ja saat kahden arkipäivän kuluessa
pikavastauksen tai -ohjeistuksen. MTK:n ja MHY:n jäsen saa toimeksiannoista 10 % alennuksen aikaan perustuvasta palkkiosta (lukuun ottamatta vakuutuksen tai vastapuolen korvaamia toimeksiantoja).
5. Jäsenetuja vapaa-aikaan
Sarka museo sekä Kunnonpaikka. Lisätietoja nettisivuilla

Nordea: Kone- ja laiteinvestointeihin on saatavissa leasing- ja
osamaksurahoitus. Myös muita etuja on tarjolla.

6. Muut edut:
Can-AM ja Lynx:
Can-am Mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle
etuseteli. Etusetelin (300-500 €) voi käyttää tarvikehankintoihin mönkijän tai moottorikelkan ostopaikassa. Uuden Can-Am Spyder -roadsterin
ostajalle 1500 euron arvosta alkuperäisiä Cam-Am Spyder -ajo- ja lisävarusteita. Etu tulee käyttää laitteen ostopaikassa.

2. Energiaa edullisemmin:
Neste Oil:
Polttonestealennuksen saa Neste Oil Yrityskortilla. Neste Yrityskorttihakemuksen voi tehdä verkossa www.neste.fi/yrityskortti -sivuilla. Alennus asemakohtaisista vähittäismyyntihinnoista laskutuksen yhteydessä:
bensiini 2,5 senttiä/litra ja diesel 2,7 senttiä/litra. Alennus ei koske Neste
Oil Express-automaattiasemia. Merkitse hakemukseen jäsennumero Lisätietoja –kohtaan.

Hankkija:
jäsenetu uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä
metsuritarvikkeista alennus 10 % myymälävalikoimissa normaalihintaisista tuotteista. Alennuksen saamiseksi ilmoita Hankkijan myymälän henkilökunnalle liittyäksesi ”MTK-jäsen” –alennusrekisteriin, todista samalla
jäsenyytesi. Rekisteröitymisen jälkeen jäsenetuja voi käyttää ilmoittamalla asiakasnumeron/oman nimensä ja näyttämällä jäsenkortin.
Alennus lasketaan tilauksen (ostoskorin) loppusummasta.

St1:
St1:n sopimusalennus bensasta, dieselistä, polttoöljystä ja pelletistä. Valittavissa: St1-yrityskortti: Jäsenille, joilla on Y-tunnus. Alennukset bensiinistä, dieselistä ja polttoöljystä. Laskutetaan kerran kuussa ilman laskutuspalkkiota. St1-käteisalennuskortti: Alennus vaihtelee, mutta on aina
vähintään 0,5 senttiä/litra. St1-Visa. MTK:n jäsenenä saat polttoöljytuotteet, polttoaineet ja kotimaista pellettiä kilpailukykyiseen hintaan. Lisätietoa käteisalennuskortin tilaamisesta ja kaikista St1:n korttituotteista
www.st1.fi tai 050 386 7143. St1 Oy tarjoaa MTK:n jäsenille Shell Private
Card –yksityiskortin sopimusalennuksella.

Valtra-bonus:
Valtra tarjoaa vuodelle 2019 MTK-yhdistysten ja Metsänhoitoyhdistyksen
jäsenille MTK-Bonuksena halutun ja arvostetun monitoimityökalun Leatherman Charge Plus TTi:n. Bonuksen saa ostamalla uuden Valtra-traktorin tai Sampo Rosenlew-puimurin vuonna 2019. Laadukas työkalu on
suunniteltu ammattilaisten ja vaativien harrastajien toiveisiin. Monitoimityökalun arvo on 245 e.

Teboil:
Teboil Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voiteluaineet, autokemikaalit ja pesut 10 % alennuksella. Korttihakemuksen
voi täyttää Teboil-huoltamolla tai osoitteessa www.teboil.fi/kortit

Fortum:
Fortumin noutopalvelu maatalousmuoveille kattaa maatalouden muoviset pakkaus- ja suojamateriaalit kuten heinäpaalien kiristekalvot, kääremuovit, aumakalvot, viljelyssä käytetyt kalvon, kanisterit ja lannoitesäkit.

E85 -jäsenetu:
E85-jäsenetu tarjoaa MTK-yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten jäsenille edullisen mahdollisuuden päivittää bensiinillä kulkeva henkilöautonsa
bioetanolipohjaisella E85-polttoaineella toimivaksi.

Grolssilta:
Työvaatteet ja varusteet

1. Rahoitus ja vakuutus:
OP Ryhmä: Vakavan sairauden turva, Kiinteistövälityspalvelut,
WebWakka- ja muut ohjelmistoedut

VENI energia:
Auttaa MTK:n jäseniä hankkimaan sähköä mahdollisimman edulliseen
hintaan nyt ja tulevaisuudessa. VENI Energia toimii sähkön puolueettomana ammattiostajana (ei sähkönmyyjänä). Hoidamme kaikki sähkösopimukseesi liittyvät asiat puolestasi. Palvelumme sopii parhaiten yli 50
000 kWh vuodessa kuluttaville asiakkaille. Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 10 % alennuksella.
Aurinkosähkö:
MTK:n jäsenenä voit valita useammasta verkkoon kytkettävän aurinkosähköjärjestelmän tarjoajasta omalle tilallesi sopivimman tai lähettää saman sisältöisen tarjouspyynnön samalla kertaa useammalle toimijalle.
Alennus vaihtelee toimijasta riippuen. https://www.mtk.fi/jasenyys/jasenedut/energia_edut/fi_FI/aurinkosahko/
3. Viestintä ja yhteydet:
Jäsenverkko tarjoaa uutisia, tietoja, neuvoja, puun ja maataloustuotteiden hintatiedot, markkinakatsaukset, sopimusmallit. Jäsenverkkoon pääset jäsennumerolla/sähköpostiosoitteella jos se on tallennettu jäsenrekisteriin ja salasanalla.
Maaltavastaajat podcast: kuuntele ajankohtaiskatsauksia maatalous-ja
metsäteemasta https://soundcloud.com/maaltavastaajat
Sähköiset jäsenkortit Metsänhoitoyhdistyksen jäsenkortin voit ladata
älypuhelimeen Pivo-sovelluksen avulla. Pivo on mobiililompakkosovellus, josta löytyy monia etuohjelmia ja alennuskuponkeja. MTK-yhdistysten jäsenet voivat tilata MTK:n sähköisen jäsenkortin jäsenverkosta.
Maaseudun Tulevaisuus Metsänomistaja-numero (4 krt/vuosi)
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Ramirent:
Etuhinnat konevuokrauksista löytyvät Repusta.

7. SPV edut:
Isku: Iskun etu maataloustuotantoa jatkaville on edelleen voimassa.
Vuonna 2019 Maaseudun Tulevaisuuden Uusia yrittäjiä -palstalla sukupolvenvaihdoksesta ilmoittaneille jatkajapariskunnille annetaan peitto- & tyynysetit (2 settiä/jatkajapariskunta). Ne saa noutaa mistä tahansa Isku-myymälästä (ei voimassa Kuopion eikä Vaasan ”Vepsäläinen Isku”
-myymälöissä).MTK-liittojen omat alueelliset edut edellyttävät alueen
MTK-yhdistyksen jäsenyyttä.
Valtra tarjoaa kaikille vuonna 2019 yritystoiminnan aloittaville MTK-yhdistyksen ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbundin (SLC) jäsenille suomalaiset laadukkaat kesätyöhaalarit.
Hankkija: Sukupolven vaihdoksen 2019 tehneelle jatkajalle on tarjolla
100 euron alennuskoodi Hankkijan verkkokauppaan.
8. Lisäedut:
Lisäksi kumppanuusetuja liitoille ja yhdistyksille kokous- ja virkistysmatkoihin Viking Linelta, Sokos Hotelilta sekä Holiday Clubilta www.mtk.fi/
jäsenedut (sivun alhaalla linkit)
Kaikkien jäsenetujen käyttäminen edellyttää jäsenyyttä
metsänhoitoyhdistyksessä ja/tai MTK-yhdistyksessä.
Etujen hyödyntäminen edellyttää jäsenyyden todistamista
ja täysimääräistä jäsenmaksun maksamista. Listassa vain
osa laajoista jäseneduista.
Jäsenedut täydellisinä www.mtk.fi/jäsenedut
Jäsenetuihin tulee/voi tulla muutoksia vuoden aikana.

MTK PohjoisSuomen edut
jäsenilleen 2019
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 Yrityksen kotisivut:
www.oulunkoru.fi
Suonentieto Oy:
MTK-jäsenet saavat 15 % alennuksen pysyvän käyttöoikeuden ohjelmistokokonaisuuden hankintahinnasta (Maatalousneuvos tai
Agrineuvos). Alennus ei koske vuokrasovelluksia, SaaS-palvelua (pilvipalvelu), AgriSmartia tai TaloushallintoMobiilia eikä huoltosopimus- tai päivitysmaksuja. Jäsenyyden
toteamiseksi on tilauksen yhteydessä annettava jäsentunnus. Tilaukset: puh. (017)
264 2642/myynti tai myynti@suonentieto.fi.
www.suonentieto.fi
Loiste Energia Oy:
Tarjoaa MTK:n jäsenille sähköenergiaa jäsenetuhinnalla. Lisätietoa puh. 0800 92000,
www.loiste.fi
Woikoski Oy:
Antaa jäsenetua hitsauskaasuista ja kaasupullovuokrista. Tutustu etuihin liiton nettisivuilla tai kysy Woikosken asiakaspalvelusta 045 788 15400 asiakaspalvelu@woikoski.
fi tai jälleenmyyntipisteiltämme. Yrityksen
kotisivut: www.woikoski.fi. Lisätietoja Pohjois-Suomen aluemyyjä Helena Niemelin
puh. 040 6565 945 tai s-posti helena.niemelin@woikoski.fi
Sopimuslakimies:
asianajotoimisto Kai Rissanen Ky tarjoaa
MTK-Pohjois-Suomen jäsenille yrittäjinä ja
yksityishenkilöinä laaja-alaisesti juridisia
palveluja sekä avustaa heitä mahdollisissa
oikeudenkäynneissä. Lisätietoa: Asianajaja,
varatuomari Kai Rissanen¸ Kauppakatu 26 A
3, 87100 Kajaani p. 045 848 2362, kai.rissanen@lakikainuu.fi, www.lakikainuu.fi
Rokua Health & Spa Hotel:
Hyvinvointia Rokualla 2019: 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)
Loma-asunto:
MTK-Nivalan omistama tasokas loma-asunto
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
Tilavahti.com
Tarjoaa MTK-Pohjois-Suomen jäsenille valvontakamerajärjestelmän asennettuna
-10% alennuksella. Toteutamme laadukkaat
valvontaratkaisut maatalouteen sekä muihin käyttökohteisiin henkilökohtaisella ja
laadukkaalla palvelulla. Saat meiltä ilmaisen
suunnittelukäynnin valvonnan toteutuksesta. Tutustu: www.tilavahti.com
Lisätietoa: Paul Lepistö 040 217 1859,
paul@rtj-group.com.

Facebook sivu:
MTK-Pohjois-Suomi
Ajankohtaista tietoa tapahtumista ja
muista meille tärkeistä asioista.
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LähiTapiola Melan
valtakunnallinen
yhteistyökumppani
Välitä viljelijästä
-verkostossa

LähiTapiola ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tukevat yhteistyössä maatalousyrittäjien
työkykyä ja työhyvinvointia. LähiTapiolan maatila- ja metsätalousasiantuntijat ovat osa
Melan Välitä viljelijästä -verkostoa.
- Me olemme ylpeitä saadessamme sitoutua varhaisen välittämisen mallin mukaiseen toimintaan. Meillä on satoja jalkapareja, jotka kaikki tekevät satoja
tunteja tilakäyntejä vuodessa.
Kaikki maatila-asiantuntijamme
tulevat jatkossa tekemään havaintoja, ottamaan jaksamisen

puheeksi, seuraamaan tilannetta ja ohjaamaan viljelijän tarvittaessa eteenpäin, sanoo LähiTapiola Pohjoisen maatila- ja metsätalousliiketoiminnan myyntijohtaja Jouni Liuska.
Maatilayrittäjän terveys ja
hyvinvointi ovat monen tekijän summa. Työterveyslaitok-

sen vuoden 2014 tutkimuksen
mukaan 40 % viljelijöistä kokee
työnsä henkisesti melko tai hyvin rasittavana. Melan vuonna
2017 teettämän gallupin mukaan maatalousyrittäjistä puolet
on väsyneitä, ja stressiä kokee
kolme viidestä vastaajasta.
- Maatalousyrityksen tärkein

voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit
joutuvat kuitenkin koetukselle
ja apu olisi tarpeen. Kesän 2018
ja syksyn 2017 huonojen sääolosuhteiden seurauksena monen viljelijän tilanne on vaikeutunut entisestään. Välitä viljeli-

jästä -verkosto on olemassa nimenomaan helpottamaan tätä
ahdinkoa, ja LähiTapiolan asiantuntijaverkosto on korvaamaton
lisäapu maatilayrittäjien jaksamisen edistämisessä, Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari sanoo.
- Asiakkaidemme hyvinvoinnista huolehtiminen on olennai-

nen osa elämänturvayhtiön ideologiaa. Me haluamme olla merkittävä kumppani maatilayrittäjille ja tarjota heille terveempiä elinvuosia. Yhteistyö Melan
kanssa on luonnollinen osa tätä
jatkumoa, Liuska toteaa.

TerveysHelpin avulla
etälääkäripalvelut ovat
aina ulottuvillasi.
TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun kokonaisvaltaisesti.
Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon ammattilaisiin, korvausasiasi
vireille sekä ohjauksen hoitoon – joko välittömästi etälääkärille tai eteenpäin
perinteiselle vastaanotolle. Jos sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus,
palvelumme on jo käytössäsi.
Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa TerveysHelppi-sovellus puhelimeesi:
lahitapiola.fi/terveyshelppi
Lataa sovellus nyt:

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.
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Mikä on yhteytesi maa- ja met
Miten sukupolvenvaihdoksia t
Millä keinoin maatalouden kan
Mikä on mielestäsi metsätalou
Miten maatalouden tukijärjest
Miten varmistetaan toimiva lo
Tuleeko seuraavan eduskunna

Tuomas Kettunen, 31v Kuhmo

Eija-Riitta Niinikoski, Nivala

Timo Korhonen, Sotkamo

1. Nuoruuden kesät katsellut maaseutua maitoauton ratin takaa. Työn innoittamana opiskelin agrologiksi. Viime eduskuntavaaleissa tulin tunnetuksi
Kainuun sellutehdashankkeen puolestapuhujana.

1. Alan arvostus, kotimaisen tuotannon ja työn merkitys on juurtunut minuun suvun ja ystävien kautta.
Toimin monin tavoin maaseudun elinvoimaisuuden
edistämiseksi.

2. Verotukseen liittyvien kannustimien käyttö tilan
tai metsälön siirtymisessä tulevalle sukupolvelle.
Hyvä esimerkki on metsälahjavähennys.

2. Pitkäjänteinen, ennakoitava politiikka ja tuotannon kannattavuus. Kasvun mahdollistava rahoitus,
ei moninkertaista verotusta, kannustava eläkeratkaisu.

1. Omistan kotimaatilani yhdessä veljeni kanssa
metsäyhtymänä. Tilan pellot on vuokrattu naapuriviljelijälle. Ennen eduskuntaa olin MTK-Kainuun
toiminnanjohtaja ja nyt toimivapaalla MTK-Pohjois-Suomi ry:stä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
agrologi AMK. Keskusta.

3. Suomalainen puhdas ruoka tulee arvoonsa tulevaisuudessa. Lainsäädännöllä on laitettava kaupan
ala kuriin ja alkutuottajille asianmukainen tuotto tehdystä työstä. Menopuolella on tarkasteltava
energiaveroja alemmaksi.
4. Harvennusrästien määrä on suuri ja se aiheuttaa
tulevaisuudessa hiilinielun pienenemistä. Mikäli
metsien harvennuksia ei tehdä ajallaan, se aiheuttaa kasvun pienenemistä puiden elävän latvuston
pienenemisen myötä. Harvennusmetsien puiden
kasvulla on merkittävä vaikutus hiilen sitomisessa,
koska yhdessä kuutiometrissä puuta on noin 200
kg hiiltä.
5. Aktiiviset tilat on otettava tukijärjestelmän keskiöön. Näennäisviljely, missä satoa ei korjata, on
otettava pois tukijärjestelmän piiristä. Tuet on kohdennettava paremmin ruoantuotantoon.
6. Lomituspalveluiden saatavuus on tärkein tekijä.
Lomituspalveluiden siirtymistä maakuntahallinnon
alaisuuteen on tarkasteltava kriittisesti.
7. Poronhoitolakia on päivitettävä. Ylä-Kainuussa
viljelijöillä on mitta täysi. Eikö olisi jo aika löytää
ratkaisu päivittämällä poronhoitolakia.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin
kehityspäällikkö. Keskusta.

3. Kotimaisen tuotannon arvostus tuottajahintaan.
Elintarvikeketjun tuotonjaon muutos. Teknologian
ja innovaatioiden hyödyntäminen, kasvua tukevat
rahoitusmallit.
4. Hoidettu metsä on ilmastoteko. Samoin puun jalostusasteen nostaminen ja puupohjaisten tuotteiden käyttö muovin ja muiden öljypohjaisten tuotteiden korvaajana. Kotimaisen energian lähde.
5.Yksinkertaistamalla ja aktiiviviljelijöille suuntaamalla. Byrokratian ja valvonnan purkamisen säästö
tuotannon tukiin. Esim. peltojen kuvaaminen vain
muutosilmoituksen perusteella.
6. Lomitus jatkossakin osa maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja sosiaaliturvaa. Lomittajan ammatin
houkuttelevuutta lisättävä mm. kokoaikaisella työllä ja koulutuksella.
7. Kyllä. Uudistaminen pitää tehdä kuunnellen paliskuntia ja poronhoitoalueen muita maankäyttäjiä
sekä porotalouden elinvoimaisuutta edistäen.

Vesa Riekki, Pudasjärvi

kansanedustaja. Keskusta.

2. Luopumistukijärjestelmän päättyessä on löydettävä ratkaisu, joka mahdollistaa spv:n ennen luopujan normaalia eläkeikää. Myös luopujan toimeentuloa tuettava.
3. Karhisen paperista löytyy monia ratkaisuja. Ruokaketjuun lisää läpinäkyvyyttä, jota myötä tuottajahinta korkeammaksi. Koko ruokaketju saatava trimmattua uuteen uskoon.
4. Metsätalous sekä tehokkaasti ja vastuullisesti
hoidetut metsämme ovat suuri ratkaisu ilmastonmuutoksen hallinnassa. Pystymme hakkaamaan
metsiämme kestävästi entistä enemmän ja kasvattamaan samalla metsiemme hiilinieluja entisestään.
Kasvava metsä on tehokkain hiilinielu.
5. Yksinkertaistettavan järjestelmän pääpaino oltava ruuan ja rehun tuotannon tukemisessa, siis aktiiviviljelijöiden tuessa. Järjestelmän otettava huomioon erityispiirteemme (sovelluttava suomalaiseen maatalouteen.) Turvemaiden käyttö viljelyyn
varmistettava. Tukikatot torjuttava tai ainakin rajattava vain perustukeen. Tuen vastikkeellisuutta on lisättävä (=sadonkorjuuvelvoite). Ehken järjestelmää
voisi myös kehittään valinnanvapauden suuntaan:
tila voi valita ruoan tuottamisen eli aktiivimaatalouden järjestelmän tai ”maisemanhoidon” järjestelmän.
6. Kotieläinyrittäjien lukumäärän aletessa, on lomituksessa valtiolle syntyvät säästöt käytettävä lomitustoiminnan järjestämiseen. Työsuhteet täysiaikaisiksi ja palkkaus sitä kautta kuntoon.
7. Ehdottoman tärkeää. Erityisesti on huomioitava
eteläisen ph-alueen ongelmat viljelysmailla laiduntavista poroista. Näitä ongelmia ei näemmä nykyisen ph-lain puitteissa saada kuntoon.
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Ammatiltani metsuri. 36 vuotta metsurin työssä,
josta 32 vuotta Metsähallituksen palveluksessa
ja edelleen. Keskusta.
1. Kotitilani omistaja. Metsätalous päätuotantoala.
Lisäksi muutaman hehtaari peltojeni vuokrausta heinänkasvatukseen. Kahtena kesänä olen pitänyt tilalla pientä lammaskatrasta maisemanhoitoon liittyen.
2. Sukupolvenvaihdoksia tulee edistää. Nuorten viljelijöiden aloitustukea enintään 40-vuotiaalle ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittavalle maatalousyrittäjälle tulee edelleen jatkaa. Luopumistukijärjestelmää
tulee jatkaa.
3. Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että lainsäädäntö ei olisi este uusille tuotteille. Maatalouden tulo tulevaisuudessa tulee koostumaani monesta tuotteesta. Lihanjalostus eri muodoissaan niin, että tiloille voidaan perustaa penteurastamoja joiden kautta
suoramyynti tulisi mahdolliseski. Biopolttoaineen jalostus ja sen käyttö tilan työkoneissa tulee verotuksen kautta tehdä viljelijälle kannattavaksi
4. Metsätalouden merkitys tulee entisestää korostumaan kun toimitaan ilmastomuutoksen hillinnän
eteen. Metsä on merkittävin hiilinielu. Ja jotta metsistä kehittyy hyviä hiilinieluja niin metsiä pitää hoitaa
ajallaan. Ilmastonmuutoksen takia metsän uudistamisen alarajoja tulisi tarkastella uudelleen.
5. Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota viljelijöiden aseman parantamiseen arvoketjussa ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuudesta.
6. Maakuntauudistus toteutuessaan toisi laajemmat
ja paremmat resursit lomitukseen. Valtiovallan tulee
huolehtia, että lomitus kotieläintiloilla toimii. Maatalous on suomen yksi peruselinkeinoista. Huoltovarmuudenkin takia maatalouden eri haarat tulee toimia katkeamattomasti.
7.Mikäli poronhoitolakia pitää uudistaa, tulee se tehdä huolellisesti valmistellen koko mlain kokonaisuudistuksena. Poronhoito-oikeutta rajoittavia ja poronomistajien velvoitteita ei voi uudistaa ilman perusteellista elinkeinoa osallistavaa valmistelutyötä.. Valmistelussa on myös huomioitava perustuslainsuoja
peronhoito-oikeutta koskien, kuin myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset
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tsätalouteen?
tulee edistää?
nnattavuus saadaan paremmaksi?
uden rooli ilmastonmuutoksessa?
telmää tulee mielestäsi kehittää?
omitus kotieläintiloille?
an uudistaa poronhoitolakia?

Riikka Juntunen
Perussuomalaiset.

Jarmo Viinala

Kanansedustajaehdokas.
Sininen Tulevaisuus

Jussi Ylitalo, Tyrnävä

agrologi, kenttäpäällikkö. Keskusta.

1. Olen toiminut maanviljelijänä 1970-luvulta lähtien. Päätuotantosuunta on ollut maito ja liha. EU-avustajana olen ollut
koko EU-ajan.

2. Verotusta kannustavammaksi.

2. Luoda jatkajalle edellytykset toimia
kannattavasti maatilatalouden harjoittana. Tutkia käänteisen tuloveron mahdollisuutta tilan kehittämiseen 5-v. Ajaksi.

2. Tilojen sukupolvenvaihdoksia pitää
suunnitella hyvissä ajoin. Luopumistuki on palautettava. Nuoret viljelijät tarvitsevat pidempiä korkotukilainajaksoja. Maatalous tulee nähdä mahdollisuutena.

3. Erikoistuminen ja korkea suomalainen laatu ja puhtaus markkinoinnin perustaksi. Verkostoituminen markkinoinnissa ja kustannustietoisuuden hallinta.

3. Ruuantuotantoketjun tulonjako läpinäkyväksi. Epäreilut kauppatavat kuriin.
Tuontiruoalle samat vaatimukset kuin
Suomessa tuotetulle.

4. Metsätalous toimii kasvavana hiilinieluna, joka sopii hyvin suomalaiseen
metsätalouteen kestävän metsätalouden ohjelmassa.

4. Rooli on keskeinen. Hyvin hoidetut
talousmetsät takaavat isot hiilinielut ja
tuottavat myös vaihtoehtoisia uusiutuvia raaka-aineita teollisuudelle.

5. Monimutkaisen tukijärjestelmän tilalle tulee rakentaa alhaalta ylöspäin suomalaisen viljely muodon mukaisesti yksinkertainen tukijärjestelmä. Kotieläinyksiköt ja pitoajat yksien yksikkömäärien ja
pitoaikojen alaiseksi.

5. Näennäisviljelyä tulee karsia ja tukikausien tulee olla yksinkertaisempia. Tukien maksatuksissa ei saa tulla häiriöitä
ja EU:n maatalousbudjetti on turvattava.

4. Suomen metsistä löytyy 10% koko Euroopan hiilinieluista. Hoidettu ja kasvava metsä toimii tehokkaimmin nieluna.
Vanheneva metsä on tehottomuutensa
lisäksi alttiimpi tuhoille.
5. Tukijärjestelmää tulisi yksinkertaistaa
ja hallinnollista taakkaa vähentää. Tukijärjestelmän tulisi paremmin kannustaa
tuottamaan satoa.
6. Toimiva lomitusjärjestelmä on edellytys maatalousyrittäjien työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Riittävä rahoitus on turvattava.
7. Laki ei salli porojen laidunnusta viljelyksillä ilman maanomistajan lupaa. Laidunnuksesta on kuitenkin aiheutunut
ongelmia eteläisellä poronhoitoalueella, joihin tulisi löytää ratkaisu.

6. Lomitustyö joustavaksi tilojen tarpeet
huomioiden riittävällä työajalla ja opastuksella. Sijaisavun nopea saatavuus turvattava.
7. Nykyinen poronhoitolaki on riittävä,
kunhan sitä vain noudatetaan.

kansanedustaja ja agronomi. Keskusta.

1. Omistan maa- ja metsätilan Tyrnävällä
neljännessä polvessa.

6. Huolehditaan, että lomitusrahoja ei
leikata. Lomituksesta tulee saada houkuttelevampi uravaihtoehto.
7. Jos poronhoitolakia uudistetaan siinä
täytyy kuunnella tarkasti poronomistajia
ja poronhoitoalueen ihmisiä. Onnistunut
vuoropuhelu on merkityksellistä.

1. Olen maanviljelijä ja maatalouskoneurakoitsija. Kasvinviljelytilallamme on peltoa vajaa 300 ha ja metsää 250 ha.
2. Luopujille pitää eläköitymisjärjestelmää käynnistää jossain muodossa uudestaan. Investointituet ja nuorten viljelijöiden tuet pitää turvata.
3. Markkinoilta pitää saada parempi
hinta. Sääntelyä pitää purkaa edelleen
ja tuetulla maataloudella pitää saada
markkinoille elintarvikkeita tai myyntituotteita. Hiilensidonnasta tulee jatkossa yksi osa maatalouden tulovirtaa. Samoin biokaasusta.
4. Metsät ovat keskeisessä osassa hiilinieluina. Kasvava hyvinhoidettu metsä
sitoo valtavasti hiiltä. Metsiä pitää kannustaa istuttamaan myös vajaatuottoisille metsittyneille vanhoille pelloille ympäri Suomen. Myös metsien kasvatusta
ja korjuun prosesseja voidaan uudistaa.
Myös puurakentaminen on keskeisessä roolissa hiilen pysysvässä sidonnassa.
5. Tuella pitää kannustaa tuottamaan
markkinoille maataloustuotteita. Pelkkä
peltotukien nostaminen ei voi olla maataloustuotantoa
6. Lomitus on osa viljelijöiden sosiaaliturvaa. Lomitusjärjestelmää pitää uudistaa yrityslähtöiseksi, jolloin lomitus palvelee tilakohtaisesti ja sen on oltava riittävästi lomittajaa työllistävä tilakohtaisesti. Ilman lisärahoitusta se ei onnistu.
7. Kyllä

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2019

Antti Rantakangas,
Haapavesi

agrologi, kansanedustaja. Keskusta.

1. Toimin sivutoimisena yrittäjänä lampaiden parissa. Olen perehtynyt erityisesti lihan suoramyyntiin ja eläinten jalostukseen.

3. Tuottajien asemaa tulisi parantaa.
Kauppa on liian keskittynyt ja neuvotteluasetelma ei ole terve suhteessa ketjun
muihin osapuoliin.

Juha Pylväs, Ylivieska

1. Olen metsänomistaja ja paikallisen
mhy:n valtuutettu. Toimin aikaisemmin
maatalousyrittäjänä Pulkkilassa, Agrologit ry:n pj:na sekä olin perustamassa Luva-luonnonvarat yhdistystä.
2. Sukupolvenvaihdosten verohuojennus tulee säilyttää. Makeran rahoitusta
on lisättävä, jotta Investointien rahoitus
sen kautta voidaan turvata.
3. Maatalousyrittäjän osuutta ruokaketjussa on kasvatettava. Tutkimuksella, tuotekehityksellä, ja tilusjärjestelyillä
voidaan saada viljelykustannuksia alemmaksi. Selvitysmies Reijo Karhisen esitykset pitää sisällyttää osin uuteen hallitusohjelmaan. Lisäksi pelto- ja metsämaan kiinteistöveroehdotukset on torjuttava.
4. Hyvin hoidetut metsät sitovat hiiltä ja
ovat tärkeä hiilinielu. Vuosihakkuita voidaan lisätä kestävällä tavalla turvaten
pohjoisen isot uudet suunnitellut tehdasinvestoinnit.
5. Nykyistä enemmän tukea tulee kohdentaa ruoan tuottajille, pääosin tuotannon perusteella. Tulevalla ohjelmakaudella pohjoisten erityisolojen huomiointi on välttämätöntä.
6. Vuosilomapäiviä tulisi lisätä ja varmistaa lomituksen toimivuus. Alan halukkuutta pitää lisätä koulutuksella ja lisätä
taloudellista kiinnostavuutta.
7. Tarvitaan kirjaus hallitusohjelmaan ja
tulee tehdä puolueeton selvitys nykyisen lain epäkohtien ja käytännön toiminnan puutteiden korjaamiseksi.
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Yhdistysten-yhteystiedot 2019
Yhdistys

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jäsensihteeri

Ala-Temmes

Junttola Martti 040 580 0446
martti.junttola(at)gmail.com

Pietilä Jari 040 718 8514
jari.pietila(at)gmx.com

Pietilä Jari 040 718 8514
jari.pietila(at)gmx.com

Haapajärvi

Pietikäinen Tiina 040 736 4790
pietikainen.tiina(at)gmail.com

Rintala Heikki 044 235 8601
heikki.rintala(at)hotmail.com

Rintala Heikki 044 235 8601
heikki.rintala(at)hotmail.com

Haapavesi

Vuorenmaa Janne 044 371 5367
janne.vuorenmaa(at)kotinet.com

Lehtola Henna 040 913 1095
hennam.lehtola(at)gmail.com

Lehtola Henna 040 913 1095
hennam.lehtola(at)gmail.com

Hailuoto

Vähämetsä Arto 0400 168 675
arto.vahametsa(at)pp.inet.fi

Luoma-aho Leena 0400 430 427
leenaluomaaho(at)gmail.com

Luoma-aho Leena 0400 430 427
leenaluomaaho(at)gmail.com

Iinseutu

Mikkola Markus 040 912 7481
markusmikkolantila(at)gmail.com

Pakonen Anna-Maija 050 400 7981
annamaija.pakonen(at)gmail.com

Pakonen Anna-Maija 050 400 7981
annamaija.pakonen(at)gmail.com

Kajaani

Alasalmi Lasse 0503318467
lasse.alasalmi(at)gmail.com

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Keskipiste

Vähäsöyrinki Taru 045 114 9740
taru.vahasoyrinki(at)gmail.com

Vääräniemi Ulla 044 975 8738
ulla.vaaraniemi(at)gmail.com

Kylmäaho Antti 050 539 3441
antti.kylmaaho(at)hotmail.com

Kuhmo

Komulainen Eija 040 533 2605
eija.komulainen(at)kuhmo.net

Komulainen Outi 045 1128968
akonlahti(at)co.inet.fi

Komulainen Outi 045 1128968
akonlahti(at)co.inet.fi

Kuusamo

Laakkonen Tuomas 0400 195989
tuomas.laakkonen(at)kuusamolainen.com

Palosaari Saini 040 520 5675
saini.palosaari1(at)luukku.com

Palosaari Saini 040 520 5675
saini.palosaari1(at)luukku.com

Kärsämäki

Kumpulainen Pekka 040 5110172
pekka.kumpulainen(at)kotinet.com

Myllymäki Miia 0400 771 782
miiamyllymaki905(at)gmail.com

Myllymäki Miia 0400 771 782
miiamyllymaki905(at)gmail.com

Liminka

Luukinen Hanna 045 679 1104
hannaluukinen(at)hotmail.com

Sohlo Jaana 040 822 4247
jaana.sohlo11(at)gmail.com

Sohlo Jaana 040 822 4247
jaana.sohlo11(at)gmail.com

Lumijoki

Repo Marko 0400 345 624
repomt@gmail.com

Meskus Anne 040 756 1364
anne.meskus(at)dnainternet.net

Ollakka Kirsi 040 715 9648
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi

Merijärvi

Nisula Miitta-Mari 045 133 4242
miitta.nisula(at)gmail.com

Nivala Ulla 044 563 5529
ulla.nivala(at)kotinet.com

Nivala Ulla 044 563 5529
ulla.nivala(at)kotinet.com

Muhos

Pitkänen Joni 0400 609 174
jonipi90(at)gmail.com

Väärälä Sami 0400 919 279
samivaarala22(at)gmail.com

Väärälä Sami 0400 919 279
samivaarala22(at)gmail.com

Nivala

Kodis Eija 0400 581 950
eija.kodis(at)kotinet.com

Bodbacka Anne 040 841 3763
anne.bodbacka(at)luukku.com

Bodbacka Anne 040 841 3763
anne.bodbacka(at)luukku.com

Oulainen
-Vihanti

Hietaharju Heikki
heikki.hietaharju(at)suomi24.fi

Mäkelä Aini 040 702 7269
aini.makela(at)kotinet.com

Hussa Tapio 0400 232 119
tapio.hussa(at)omanetti.fi
Vilmiko Tommi 040 715 6967
tommi.vilminko(at)netti.fi

Oulunseutu

Lamberg Tarja 040 174 3564
tarjaslamberg(at)gmail.com

Korpela Samuli 040 410 6961
samuli.korpela(at)suomi24.fi

Leipivaara Mervi 040 592 9701
mervi.leipivaara(at)gmail.com

Paltamo

Korvajärvi Tuula 050 357 6501
info(at)holltalli.fi

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Pudasjärvi

Törmänen Pekka 040 535 5834
pekka.tormanen(at)gmail.com

Hyttinen Eero 040 730 03892
eerohy(at)hotmail.com

Hyttinen Eero 040 730 03892
eerohy(at)hotmail.com

Pyhäjoki

Pirkola Ari 0400 283 579
ari.pirkola(at)kotinet.com

Pärkkä Lauri 050 342 0478
parkklau(at)gmail.com

Pärkkä Lauri 050 342 0478
parkklau(at)gmail.com

Pyhäjärvi

Varis Ari 0400 966 184
ari.varis(at)pp.inet.fi

Pennanen Kimmo 040 733 1438
kimmo.pennanen(at)lahitapiola.fi

Pennanen Kimmo 040 733 1438
kimmo.pennanen(at)lahitapiola.fi

Raahenseutu

Joensuu Sauli 040 560 7948
sauli.joensuu(at)olkijoenmetalli.net

Lepistö Päivi 040 591 0343
lepistopaivi(at)gmail.com

Lepistö Päivi 040 591 0343
lepistopaivi(at)gmail.com

Rantsila

Kervinen Ismo 0400 289 247
ismo.kervinen(at)kotinet.com

Ojantakanen Liisa 050 307 9824
liisaojantakanen(at)gmail.com

Rosenberg Marika 050 384 8751
marika_rosenberg(at)hotmail.com

Ruukki

Junnila Ville 040 520 0548
ville.junnila(at)gmail.com

Moilanen Suvi 040 821 4995
suvi.palokankaanmaatila(at)gmail.com

Sarkkinen Hanna-Leena 040 560 2671
h-l.sarkkinen(at)hotmail.com

Siikajoki

Karinkanta Juho 044 300 4468
juho.karinkanta.84(at)hotmail.com

Anna Widnäs 040 8277238
anna.widnas(at)hotmail.com

Härkönen Heikki 050 314 3359
heikki.harkonen(at)kotinet.com

Sotkamo

Nykänen Jyrki 040 544 6554
jyrki.nykanen(at)sotkamo.net

Hoppula Kalle 040 706 0077
kalle.hoppula(at)kuolaniemi.fi

Hoppula Kalle 040 706 0077
kalle.hoppula(at)kuolaniemi.fi

Taivalkoski

Turpeinen Hemmo 044 542 5321
hemmotur(at)gmail.com

Tyni Kauko 0400 500 334
kauko.tyni(at)kuusamo.fi

Tyni Kauko 0400 500 334
kauko.tyni(at)kuusamo.fi

Temmes

Junttila Seppo 040 530 7401
seppoju1(at)dnainternet.net

Törmä Juha 050 350 3557
juha.torma(at)dnainternet.net

Törmä Juha 050 350 3557
juha.torma(at)dnainternet.net

Tyrnävä

Matinolli Ilkka 0500 588 066
ilkmatin(at)dnainternet.net

Rusila Tiia 050 3427134
tiia.rusila(at)dnainternet.net

Pakonen Teemu 0400 769 392
teemu.pakonen(at)gmail.com

Utajärvi

Salonen Jussi 0400 331 055
jussisalonen(at)dnainternet.net

Rikkola Jaakko 040 746 9838
jaakko.rikkola(at)mail.suomi.net

Rikkola Jaakko 040 746 9838
jaakko.rikkola(at)mail.suomi.net

Vaala

Leinonen Samuli 040 526 6350
samuli.m.leinonen(at)gmail.com

Koukkari Mika 040 564 9267
mika.koukkari1(at)gmail.com

Koukkari Mika 040 564 9267
mika.koukkari1(at)gmail.com

Ylä-Kainuu

Mulari Laura 050 3423803
laura.mulari(at)gmail.com

Kaikkonen Sinikka 040-5847359
kaikkonen.sinikka(at)gmail.com

Kaikkonen Sinikka 040-5847359
kaikkonen.sinikka(at)gmail.com
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Puukaupassa takana
ennätysvuosi
- kuitupuun kysyntä näyttää suotuisalta
Puukauppa kävi viime vuonna
Pohjois-Suomessa ennätystahtiin. Vuoden 2008 edellinen ennätys ylitettiin reilulla puolella
miljoonalla kuutiolla. Teollisuus
osti viime vuonna Pohjois-Suomen yksityismetsistä noin 9,0
miljoonaa kiintokuutiometriä
puuta. Edellinen ennätysvuosi
ylitettiin kaikissa maakunnissa.
Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 4,5 milj. m3, Kainuussa 2,75 milj. m3 ja Lapissa 1,75
milj. kuutiometriä. Vuoteen 2017
verrattuna puukauppamäärä oli
31 % suurempi. Puukauppa kävi
poikkeuksellisen vilkkaasti ihan
jouluun saakka. Lisäksi puuta
korjattiin ennakkotietojen mukaan yli kymmenys vuotta 2017
enemmän. Puun käytön kasvu
metsäteollisuudessa oli selvästi
puumarkkinoiden kehitystä vaatimattomampaa.
Hyvin todennäköisesti kotimaisessa puukaupassa kysyntä on alkuvuonna viime syksyä heikompaa. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukkien kysyntä on jo kokonaisuutena heikentynyt, ja koivutukin kysyntä
on havutukkia suotuisampi. Suomen puumarkkinoilla vallitsee
tällä hetkellä poikkeuksellinen
tilanne, sillä kokonaisuudessaan
kuitupuun kysyntä näyttää tukkia valoisammalta. Puumarkkinatilanne vaihtelee alueittain melko paljon ja metsänomistajien on

järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Puumarkkinoiden
toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että puukauppaa
harkitsevat metsänomistajat toimivat vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti, ja tarjoavat
myyntiin markkinoilla eniten kysyttyä puuta. Kuitupuuleimikoiden kysyntä näyttää vuoden
2019 alkupuolella suotuisalta, joten metsänomistajien kannattaa
niitä tarjota ja kilpailuttaa ostajat. Lisäksi jokaisen puukaupan
onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa.
Kuitupuuta käyttävän teollisuuden kannattavuus ja puusta
maksukyky jatkuu erinomaisena.
Vuoden 2018 lopun tilanteeseen
verrattuna metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sahatavaralla lähiajan markkinanäkymä on edelleen heikko. Vientimäärät ovat laskeneet jo pitkään,
sahatavaran markkinahinnat ovat
heikentyneet, valmiin sahatavaravaraston ovat kasvaneet ja tukin käyttö on laskenut. Sahatavaran heikentynyt markkinanäkymä vaikuttaa myös sahateollisuuden puusta maksukykyyn.
Massa- ja paperiteollisuuden
kannattavuus ja puusta maksukyky sen sijaan pysyy erinomaisena. Tilastokeskuksen ja Luon-

nonvarakeskuksen tilastojen perusteella Suomessa toimiva massa- ja paperiteollisuus teki vuonna 2017 liiketulosta noin 38 euroa
jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden.
Luonnonvarakeskus Luken
mukaan teollisuuspuuta hakataan tänä vuonna suunnilleen
saman verran kuin vuonna 2018.
PTT puolestaan ennustaa yksityismetsien puukaupan käyvän
vuonna 2019 kokonaisuudessaan
viime vuoden tahtiin. Isoimmat
epävarmuustekijät metsäalan
markkinanäkymiin tulevat kansainvälisestä kauppapolitiikasta. Lisäksi erilaiset hyönteistuhot
Suomen lähialueilla ja Keski-Euroopassa lisäävät erityisesti kuitupuun tarjontaa markkinoilla.

Lisätietoja:
Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö/
Pohjois-Pohjanmaa
Markku.ekdahl@mtk.fi
Puhelin 040 357 6377
Heikki Rahko
Kenttäpäällikkö/Kainuu
Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry
Heikki.rahko@mtk.fi
Puhelin 0400 281 344
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Alueen
Mela-asiamiehet:
Anne Määttälä
anne.maattala@mela.fi
Kiviojantie 333
84100 Ylivieska
029 435 2622
Alueeseen kuuluvat kunnat:
Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi,
Nivala, Oulainen, Pyhäjoki,
Pyhäntä, Siikalatva, Ylivieska

Osmo Kontinen
osmo.kontinen@mela.fi
Niitynmaantie 16
91800 Tyrnävä
029 435 2677
Alueeseen kuuluvat kunnat:
Hailuoto, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Raahe, Siikajoki,
Tyrnävä

Martti Määttä
martti.maatta@mela.fi
Keskuskuja 1 C 12
93600 Kuusamo
029 435 2646
Alueeseen kuuluvat kunnat:
Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Anita Kivijärvi
anita.kivijarvi@mela.fi
Kirkkotie 27
89800 Suomussalmi kk
029 435 2676
Alueeseen kuuluvat kunnat:
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo,
Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,
Sotkamo, Suomussalmi, Vaala

Marko Ahola
marko.ahola@mela.fi
Rautatienkatu 16 C 22
90100 Oulu
029 435 2624
Alueeseen kuuluvat kunnat:
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola,
Pello, Tornio, Ylitornio, Muhos,
Oulu, Pudasjärvi, Utajärvi, Ii

Olli Ainali
olli.ainali@mela.fi
Pahkalantie 19
68100 Himanka
029 435 2611
Alueeseen kuuluvat kunnat:
Alavieska, Kalajoki, Kannus,
Toholampi

Välitä Viljelijästä
Ostopalvelusitoumus. Vaikeuksissa
oleva maatalousyrittäjävoi tammikuusta 2017 alkaen hakea Melasta
enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai
juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. MTK Pohjois-Suomi liittyi
mukaan Välitä Viljelijästä verkostoon.
Yhteystiedot:
Pohjois-Pohjanmaa: Eija Tammela
050 331 8973, @mela.fi.
Kainuu, Koillismaa: Jussi Pulkkinen
050 462 1109, @mela.fi

Onnistumme yhdessä.

Kehitä maatilasi kilpailukykyä
Neuvo 2020 -palveluilla
• Suunnitteletko investointia, sukupolvenvaihdosta tai
yhtiöittämistä? • Mietitkö tuotantosuunnan muutosta tai
monialaistamista? • Miten saada investointi tuottamaan,
uutuudet käyttöön ja toimimaan? • Kuinka parantaa tulosta?
Mieti mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yhdessä asiantuntijamme kanssa Neuvo 2020 -palvelun avulla!
Käytettävissäsi on 7 000 euroa vuoteen 2020 saakka, ja
summa saattaa vielä nousta.
Tarjoamme: • Alku- ja tarveselvityksiä • Vaihtoehtoja
• Suunnitelmia • Keskusteluja, sparrausta ja seurantaa
Käytettävissäsi on vahva maatalouden ja maaseutuyrittäjyyden osaamisemme paikallisesti ja valtakunnallisesti.
Yhdistämme talouteen tuotanto-osaamisemme.
Lisätietoa:
www.proagriaoulu.fi/neuvo2020

Onnistumme yhdessä.

KAUPPAPAIKKA
SÄILIÖREHULLE
JA OLJELLE
− TUTUSTU!

TERVETULOA KARKEAREHUPÖRSSIIN!
Onko tilallasi säilörehua tai olkea yli tarpeen –
vai tarvitsetko näihin täydennystä?
Avasimme elokuussa Karkearehupörssin helpottamaan haastavaa
säilörehutilannetta. Karkearehupörssissä voit selata osto- ja myynti-ilmoituksia. Kartoitamme halutessasi karkearehulle myös edullisempaa kyytiä paluukuormista. Palvelu on kaikille avoin ja ilmainen.
Tutustu myynti- ja ostoilmoituksiin osoitteessa:
www.hkscanagri.fi/karkearehuporssi tai jätä oma ilmoituksesi!
Karkearehupörssiin liittyvissä
kysymyksissä sinua palvelee:
Nina Vanhapelto
nina.vanhapelto@hkscan.com
050 414 6162
Kysy myös muista palveluistamme nautatiloille:
Pohjois-Pohjanmaa
Marko Pudas
0400 382 288

Kainuu
Kimmo Hämäläinen
040 725 1934

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2019

Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
Juha Lindholm
0400 383 271

Opiskele ammattiin OSAOssa
Yhteishaku 19.2.–12.3.2019
Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken
yksikön koulutustarjonta yhteishaussa
www.opintopolku.fi (myös ylioppilaille)
• Rakennusalan perustutkinto,
maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
• Metsäalan perustutkinto,
metsäkoneenkuljettaja
Mikäli opintosi ovat jääneet kesken, sinulla
on mahdollista jatkaa opintosi loppuun
edellä mainituissa perustutkinnoissa. Kysy
vapaista opiskelupaikoista jatkavilla luokilla!

JATKUVA HAKU
• Metsäalan perustutkinto,
metsäkoneenkuljettaja
Haku alkaa 14.2, koulutus alkaa 11.3.
• Rakennusalan perustutkinto,
maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
• Metsäalan ammattitutkinto,
metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Haut alkavat 13.3, koulutukset alkavat 2.5.
Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen,
p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi
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Hei, olen Sami Nivala ja aloitin
MTK Pohjois-Suomen liiton johtokunnassa vuoden vaihteessa
nuorten valitsemana. Olen kotoisin Raahesta, missä olen pitänyt
kasvinviljelytilaa 2016 keväästä
lähtien. MTK ei ole ollut minulle kovinkaan merkittävä järjestö
ennen kuin aloitin tilanpidon ja
aloin miettiä maatalouden tulevaisuuden näkymiä.
Koulutukseltani olen metsäylioppilas. Metsätieteen opinnot
Itä-Suomen yliopistossa jäivät
hieman keskeneräiseksi maatilan
hallinnan siirron vuoksi. Osa syyksi mainittakoon myös metsäalalla työskentely osittain opintojen
ohessa. Mielestäni työskentely
metsäasiantuntijana oli mielekkäämpää ja kartutti nopeammin
suomalaisen puunhankinnan

osaamista kuin teoreettiset metsäopinnot. Työskentely kartutti
myös mukavasti opiskelurahaa ja
se taisi olla alussa suuremmassa
painoarvossa kuin opintopisteiden kerryttäminen.
Järjestötoiminta ei minulle kuitenkaan ihan tuntematon juttu
ole, vaikka olenkin liittynyt MTK
jäseneksi tilanpidon aloittamisen jälkeen. Aktiivisena opiskeluaikana ehdin toimia Joensuun
Metsäylioppilaiden hallituksessa
neljänä vuonna ja olla myös opiskelijaedustajana silloisen Metsänhoitajaliiton hallituksessa pari vuotta. Parin vuoden kokemus
tuli hankittua myös metsäopiskelijoiden kansainvälisestä organisaatioista ja tämä olikin erittäin
hyvä kokemus kielitaidon kehittämisen kannalta.

Harrastukset ovat yksi tärkeimmistä vastapainosta raskaalle
maatalouden harjoittamiselle. Itse yritän harrastaa tasapainosesti noin 2-4 tuntia viikossa jotain
sellaista, mikä vie ajatukset pois
työnteosta ja jopa välillä onnistunkin siinä. Kiire aikoina tämä ei
ole tietenkään aina mahdollista.
Harrastuksiini kuuluvat metsästys, kalastus, maastohiihto ja uutena autojen kunnostaminen. Tämä viimeisin onkin tullut jo tarpeeksi kalliiksi. Mikäli et omaa
minkäänlaista aktiivista harrastusta suosittelen hankkimaan
sellaisen, sillä harrastaminen tuo
työhösi vastapainonsa kautta
tehokkuutta ja pitää mielen virkeämpänä!
Kevät lähestyy kovaa vauhtia ja
viljelysuunnitelmia laaditaan tai

Tuomas Laakkonen
Olen maanviljelijä Tuomas Laakkonen Kuusamosta ja toimin MTK-Kuusamon puheenjohtajana sekä olen uusi MTK-Pohjois-Suomen johtokunnan
jäsen. Aktiivisesti yhdistystoiminnassa
olen ollut vasta noin 5 vuotta. Maatalous on minulle tuttua jo lapsuudesta,
sillä vanhemmillani oli maitotila Kuusamossa. Se onkin aina ollut minun haaveammattini. Perheeseeni kuuluu vaimo Elina ja neljä alakouluikäistä lasta. Vapaa-aikanani harrastan kesäisin
moottoripyöräilyä ja talvella käyn pelailemassa höntsäkiekkoa mahdollisuuksien mukaan.
Teimme sukupolvenvaihdoksen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 2010 perustimme maatalousyhtymän vanhempieni kanssa ja 2012
teimme lopullisen sukupolvenvaihdoksen. Heti alkuvaiheessa oli selvää, että
haluamme suurentaa tilakokoa ja nykyaikaistaa tilan toimintaa. Aloittaessamme tilalla oli 15 lypsylehmää sekä
nuorkarjaa. Pienillä muutoksilla siirsimme nuorkarjan ulkokasvatukseen
ja lisäsimme lypsylehmien määrän 26.
Suunnitelmissamme oli nykyaikaisen
pihaton rakentaminen kotitilan läheisyyteen, mutta hanke kaatui kyläläis-
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ten voimakkaaseen vastustukseen ympäristöluvan hakuvaiheessa. Samoihin
aikoihin tuli mahdollisuus ostaa eri kylältä lopettava, hieman suurempi tilakokonaisuus. Pienen harkinnan jälkeen
päätimme ostaa toisen tilan ja pikkuhiljaa toiminta on siirtynyt kokonaisuudessaan tälle tilalle. Tällä hetkellä meillä
on 40 lehmää ja lisäksi nuorkarjaa n.30.

ne ovat jo valmiina. Kovasti on
myös puhuttanut maatalouden
kannattavuus ja sen kautta Reijo
Karhisen raportti. Raportissa oli
monia hyviä keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Monessa kohtaa oli mainittu, että viljelijöiden tulisi ottaa
markkinat haltuun ja muuttaa
asioita oikeampaan suuntaan.
Tämä ei onnistu, jos me viljelijät
olemme eri rintamissa ja toisiaan
vasten. Suurin taloudellinen ongelma alueellisesti on peltoraivioiden tuet ja pellon lisäraivaaminen. Toivottavasti saadaan lähitulevaisuudessa kaikki tuotannossa olevat pellot tasa-arvoisiksi tukien osalta!
Kevät terveisin,
Sami Nivala

Heikki Rintala
Olen Heikki Rintala. Minulla on lypsykarjatila Haapajärvellä, jota olen isännöinyt vuodesta 2007 saakka.
MTK-urani alkoi samana vuonna Haapajärven maaseutunuorissa ja tällä hetkellä toimin paikallisen yhdistyksen sihteerinä. Olen myös ollut MTK-Pohjois-Suomen
maaseutunuorten valiokunnan jäsenenä kahden vuoden ajan.

Haluan osaltani olla kehittämässä
oman alueeni sekä myös koko Suomen maataloutta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että maataloutta voidaan
harjoittaa kaikkialla Suomessa, myös
maan pohjoisosissa. Suurimpia haasteita alueellamme ovat porotalouden
aiheuttamat mittavat vahingot maataloudelle, suunnitelmat turvemaiden
käytön rajoittamisesta maataloudessa
sekä uusien, raivattujen peltojen saattaminen tukien alaisuuteen. Olen erittäin motivoitunut ajamaan viljelijöiden etuja ja tällä hetkellä vapaa-aikani
onkin mennyt suurelta osin yhdistyksen asioita hoitaessa ja edellä mainitut
asiat ovatkin nousseet jäsenten keskuudessa suurimmiksi ongelmakohdiksi. Toivon aurinkoista kevättalvea ja
onnistuneita tulevia satokausia kaikille.
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Tervehys
maaseutunuorten
valiokunnasta
Oman liiton alueella viime vuoden kohokohta oli maaseutunuorten syysparlamentti Oulussa. Osallistujia oli yli odotusten,
ohjelma oli loistava, kiitosta on
tullut ja rima on kuulemma nostettu korkealle! Ja mikä parasta,
verkostoitumista tapahtui oman
alueen sisällä kiitettävästi, joka
näkyi esimerkiksi uusina tulijoina
valiokuntaan. Vielä tässäkin kohtaa haluan kiittää viimevuoden
puheenjohtajaa Hanna Luukista, tekemästäsi työstä syysparlamentin eteen. Kiitos!
Tämän vuoden järjestäytymiskokouksessa päästiin äänestämään puheenjohtajan paikasta,
minkä ratkaisi lopulta arpalippu,
jossa luki allekirjoittaneen nimi.
Nyt on melkein sama olo, kuin
silloin kun vasta ajokortin saaneena lähtee ensimmäistä kertaa
isän autolla käymään kirkolla.
Tänä vuonna jatketaan sitä hyvää syysparlamentin fiilistä: verkostoidutaan ja yritetään saada
lisää tuulta maaseutunuorten toimintaan. Olkaa nuoret rohkeita
ja pyrkikää osallistumaan toimintaan, pyrkikää johtokuntiin ja vas-

VAALEAA RAHKATURVETTA
Parasta kuiviketta kaikille eläimille!

MEGATURVE
OY
Kysy toimituksista!
Puh. 0400 281 889

www.megaturve.com

Laadukasta kuivikerahkaturvetta
Kaivukone -ja traktorityöt

taavien tehtäviin, vierailkaa naapuriyhdistysten luona, sillä MTK
on jäsentensä näköinen ja edunvalvonta sen mukana. Maatalouden nykytilanteesta minun ei tarvi tähän kirjotella, mutta muu-

Verkostoitumisrikasta
kevään odotusta!
Taru Vähäsöyrinki
PS maaseutunuorten
valiokunnan pj
Puh. 045 114 974

tosta on tulossa tulevaisuudessa
jossa avaintekijänä on maaseutunuoret, tulevaisuuden ruoan
tuottajat. Meidän ääni pitää kuulua konkareiden rinnalla.

Mestarin Energialiuos, 1200 kg

Hyödynnä
maaliskuun
ajankohtaiset
tarjoukset!

Mestarin ADE,
20 kg

• Nestemäinen energiatäydennysrehu
märehtijöille
• Tasaamaan ruokinnan muutoksia sekä
lisäämään käyntimääriä ruokintakioskilla ja lypsyrobotilla
• Toimii erinomaisesti
Rahtihoukutusrehuna lypsyvapaasti
roboteissa

• Pelletöity vitamiiniseos kotieläimille
• Sisältää A-, D3-, ja
E-vitamiinia juuri
oikeassa suhteessa,
sekä lisäksi niasiinia
ja B12-vitamiinia

tilalle
toimitettuna!

1.453,-

Lavallinen
(600 kg)

Langaton
perävaunun Kuumavesipesuri Nilfisk
led-valosarja MH 6P-175/1250 FAX

119,Rajoitettu

Tilaa Neste Polttoaineet
paikkakunnan
edullisimpaan hintaan!
TopLine
Super
S-piikki,
12 x 65

69,Svh. 79,-

erä!

• 12/24V, IP65
-suojaus
• Toimintasäde 20 m
• Vahva magneettikiinnitys
• 2 kpl Led-takavalo, lataussarja,
perävaunupistoke, säilytyskotelo

Kasvinsuojeluaineiden

ENNAKKOMYYNTI
käynnissä!

Hyödynnä ennakkohinnat!

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

• Työpaine 175 bar
• 250 l/h / 21 l/min
• 8,5 kW

4.190,-

Varustettu
letkukelalla.

Rahtivapaasti
tilalle
toimitettuna!

419,-

Mestarin
E Strong, 20 kg

• Pelletöity vahva
E-vitamiini- ja seleenitäydennysrehu
kotieläimille
• Sisältää orgaanista
seleeniä

Lavallinen
(600 kg)

499,-

Airrex AH-300
• Lämmitysteho
15 kW/h
• Tankin tilavuus
45 litraa
• Termostaattiohjattu (0
- 40°C

2.190,-

Yara AIR1 AdBlue
Suursäkin
tyhjennysventtiili

• Helppo asentaa säkin pohjalle
• Halk.14 cm, kork. 43 cm
• Kestää lannoitteet sekä ulkoisen
korroosion
• 50 - 200 kg/min
purkunopeus

115,Svh. 129,-

Mobil-tynnyrin
ostajalle Fiskars
halkaisukirves X17-M
kaupan päälle!
(Arvo 65,90 €)
Kampanja-aika
1.3 - 30.4.2019
Kampanja tarkoitettu vain loppukäyttäjille ja rajoitus vain 1 kpl / asiakas
ostomäärästä riippumatta.

• Käytetään SCR-katalysaattorilla
varustetuissa raskaissa ajoneuvoissa, työkoneissa ja henkilöautoissa. Lisätään ajoneuvon
erilliseen AdBlue-säiliöön

2 x 200 l,
rahtivapaasti
tilalle!

299,-

Arvomme ostaneiden asiakkaiden
kesken Cemo AdBlue tynnyrikärryn,
jonka arvo on 579,00 € (alv 24%).
Kampanja aika 1.3-30.4.2019.

Tuotteita rajoitetut erät alla olevista myymälöistä. Hinnat sis. alv 24% (rehuissa 14%) voimassa maaliskuun 2019 loppuun tai niin kauan kuin varatut tarjouserät riittävät.
Kokkola Topparinmäentie 2 • Puh. 06 831 0666
Toholampi Kannustie 7 • Puh. 06 881 7700
Kannus Asematie 28 • Puh. 06 873 770
Lohtaja Lohtajantie 240 • Puh. 044 747 5240
Veteli Äijäpatintie 2 • Puh. 044 747 5288
Kalajoki Merenojantie 4 • Puh. 044 7997 383

Ylivieska Ruutihaantie 5 • Puh. 044 7997 370
Oulainen Nurmelankatu 4 • Puh. 044 7997 282
Kuusamo Luomantie 4 • Puh. 020 740 1040
Nivala Hanketie 4 • Puh. 08 445 8500
Haapajärvi Vitikantie 4 • Puh. 08 764 808
Reisjärvi Levonperäntie 65 • Puh. 08 776 782

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1/2019

Oulu Tikkasentie 4 • Puh. 010 835 0280
Pudasjärvi Petäjäkankaantie 1 • Puh. 020 752 8260
Suomussalmi Risteentie 1 • Puh. 010 440 9100
Vaala Vaalantie 4 • Puh. 010 422 2420

www.lantmannenagro.fi
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VAALIPANEELI
TILAISUUDET

KAJAANISSA JA OULUNSALOSSA

MTK:N JÄSENENÄ
• Saat edunvalvontaa kotimaassa ja kansainvälisesti
• Saat jäsenpalveluita
- Ajankohtainen tieto
- Tilaisuudet ja koulutus
- Neuvonta- ja asian		tuntijapalvelut
- Jäsenetuja

• Kuulut maaseutuelinkeinojen etujärjestöön
- yhteisöllisyys

BIOTALOUS ON KAINUUN
MAHDOLLISUUS!

ILMASTOTEEMAINEN
VAALIPANEELI

Eduskuntavaalitilaisuus
Su 17.3.2019 Klo 18.00-20.30

Eduskuntavaalitilaisuus
To 21.3.2019 klo 9:30 - 13.00

Kajaanissa Kaukametsän Kouta-salissa (Koskikatu 2)

Oulunsalotalo, Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen.
Kaksi tutkijapuheenvuoroa
• Erkki Joki-Tokola, Luke, turvemaan pellot
• Hannu Hökkä, Luke, Hiilensidonta, suot
• Kainuulaisten ehdokkaiden puheenvuoroja
• Keskustelua
Illan juontaa Kainuun Sanomien päätoimittaja Sanna Keskinen
Ilmoittautuminen 8.3.2019 mennessä
marianne.heikkinen@mhy.fi tai 0400 205401.

09:30 - 10:00
10:00 - 10:15
				
				
				
10:15 - 10:25
				
				
10:30 - 12:00
				
12:00 - 13:00
				

Kahvitarjoilu
Alkupuheenvuorot: Johtaja Vesa Nuolioja
Proagria Oulu, toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä
MTK- Pohjois-Suomi ja kenttäpäällikkö
Markku Ekdahl MTK
Saatesanat paneeliin ja keskusteluun
johdattelu pääkirjoitustoimittaja
Mirja Niemitalo, Kaleva
Paneelikeskustelu: puoluetoimistojen
valitsemat edustajat
Vapaa sana ja keskustelua, mahdolliset
muut ehdokkaat

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomi

Tervetuloa!
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Tervetuloa!
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Reija Madetoja

Mitä jos vuokraisin
navetan?
Oulun Ammattikorkeakoulu
Oy:n hallinnoiman ja MTK Pohjois-Suomen kanssa yhteistyössä
toteuttaman Lupa muutokseen
-hankkeen tavoitteena on ollut
tukea muutosprosesseja läpikäyviä kehittymishaluisia maatilayrityksiä. Hankkeen tilaisuuksissa
esiin nousseiden toiveiden ja ideoiden perusteella haluttiin löytää
uusia toimintamalleja omistajuuden muutoksiin maatilayrityksissä. Maatilan vuokraaminen on
yksi näistä uusista toimintamalleista. Hanke teetti selvitystyön
maatilan vuokraamisesta. Tämän
selvitystyön pohjalta tein opinnäytetyön ”Maatilayrittäjäksi tilan vuokraamisella”. Opinnäytetyössä selvitin ja kokosin tietoa
maatilan vuokraamisesta.
Osa maatalousyrittäjistä lopettaa tilanpidon jatkajan puuttumisen takia. Samaan aikaan jossain
maatalousyrittäjyydestä haaveileva ei löydä sopivaa maatilaa
toimintansa aloittamiseen. Koko
tilan myyminen perheen ulkopuoliselle voi olla pitkä prosessi
ja tilan kauppahinta nousee korkeaksi. Tämä karsii tilan ostajia.
Yhtenä vaihtoehtona tilan myymiselle on tilakokonaisuuden tai
sen osan, esimerkiksi navetan,
vuokraaminen.
Vuokrasimme puolisoni kanssa navetan ja aloitimme maidontuotannon. Molemmat olemme
halunneet maatalousyrittäjiksi
jo pienestä pitäen, vaikka emme
ole maatilalta kotoisin. Sopivaa
ostettavaa tilaa ei löytynyt halua-

Parasta maitoyrittäjän arjessa ovat terveet ja uteliaat eläimet. Kuvat Reija Madetoja
maltamme alueelta, mutta sitten
meille tarjottiin tilaisuutta navetan vuokraamiseen. Ajatus vuokraamisesta tuli siis vuokranantajamme puolelta.
Peltojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraaminen on hyvinkin
yleistä ympäri Suomen. Maata-

louden rakennuksia vuokrataan
jonkin verran, mutta toimivaa
maatilakokonaisuutta vuokrataan vielä harvoin uudelle yrittäjälle. Me vuokrasimme kaksi navettaa, rehuladon, palan peltoa
sekä omakotitalon. Koko karjan
ja navetan kalusteet koneineen
ostimme omaksi.

Vuokraamisessa keskeistä ovat
sopimukset. Sopiminen on pääpiirteittäin vapaamuotoista ja
sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaista, mutta muutamiin säädöksiin on hyvä perehtyä. Peltojen vuokraamista säätelee maanvuokralaki, tuotantorakennusten vuokraamista laki

liikehuoneiston vuokrauksesta ja
asuinhuoneistojen vuokraamista
laki asuinhuoneiston vuokraamisesta. Vuokrasopimuksissa määritellään vuokran suuruus, osapuolten vastuut ja velvoitteet,
vuokran kohteen käyttötarkoitus
sekä sopimuksen kesto. Nämä
asiat molempien osapuolien on

hyvä ymmärtää. Vuokrasuhdetta
ei voi syntyä ilman sopimuksia ja
ne on syytä tehdä kirjallisina.
Me teimme sopimukset aluksi kymmeneksi vuodeksi. Pitkä
vuokrasopimus on nuoren viljelijän aloitustuen ehtona. Yksi merkittävistä sopimuksista meidän
tapauksessamme on rehuntuotantosopimus. Vuokranantaja viljelee pellot, joilta meille tehdään
siiloihin säilörehu sekä murskevilja.
Vuokranantaja ei ollut meille
aiemmin tuttu, vaan tutustuimme ihan alkuun kahvipöydässä.
Puolisoni kanssa kävimme tilalla myös lomittamassa sekä peltotöissä ennen vuokrasuhdetta.
Tällä tavoin pääsimme kiinni tilan arkeen ja näimme, miten sitä
pyöritettiin.
Yksi merkittävimmistä asioista vuokraamisen suunnittelussa
on osapuolten väliset suhteet.
Luottamus on tässäkin asiassa
kaikkein tärkein asia, kuten yhteistyössä aina on. Osapuolten
on voitava luottaa siihen, että he
toimivat sopimusten mukaan. Jos
vuokranantajan ja vuokralaisen
ajatusmaailmat eivät kohtaa, voi
yhteisymmärrykseen pääseminen olla vaikeaa. Ensin kannattaa
tutustua tilan omistajaan ja tilaan
kunnolla.
Reija Madetoja
agrologiopiskelija ja
maidontuottaja
Päivi Vitikka,
projektipäällikkö, Oamk

Nyt meiltä myös
henkilö- ja pakettiautojen pienhuollot
/öljynvaihdot!
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– nyt mukaan Kiimingin ja Ylikiimingin tuottajat

Kuvassa yhdistyksen tulevia tapahtumia suunnittelemassa pj Tarja
Lamberg ja yhdistyksen nuorten toiminnasta vastaava Topi Puurunen.

Mika Ruusunen esittelee koebiotuotelaitosta yhdistysten edustajille Petteri Heikkisen tilalla. Tästä alkoi yhdistymisneuvottelut MTK-Oulunseudun,
Kiimingin ja Ylikiimingin välillä.

MTK Oulunseutu on viimeisten
vuosien aikana kokenut toiminnassaan isoja muutoksia. Vuonna 2017 läpikäytiin prosessi, jossa Oulunseutuun fuusioitui MTK
Haukipudas ja vuoden 2018 aikana samat tapahtumat käytiin
läpi MTK Kiimingin ja Ylikiimingin kanssa. Mitkä yhdistyksessä
on nyt tunnelmat, kun toiminta
on lähdössä käyntiin entistä huomattavasti laajemman toiminta-alueen ja isomman jäsenmäärän merkeissä – sitä kävimme kysymässä MTK Oulunseudun puheenjohtaja Tarja Lambergilta.

Panimolla, jossa pääsemme tutustumaan omalla alueellamme
toimivaan pienimuotoiseen elintarviketuotantolaitokseen. Reissun on tarkoitus myös tutustuttaa uuden johtokunnan jäsenet
toisiinsa ja samalla pohtia yhdessä, mitä mukavaa ja uutta voisimme tarjota myös jäsenistölle. Yksi
idea uudesta yhdistyksen jäsenedusta meillä jo onkin mielessä,
mutta sopimusneuvottelut siitä
ovat vielä kesken ja siksi en asiaa
vielä kokonaan paljasta toteaa
Tarja. Kannattaa siis aktiivisesti
seurata yhdistyksen nettisivuja ja

Innostusta uuden toiminnan
kehittämiseen yhdistyksessä on
nyt kyllä paljon havaittavissa, toteaa Tarja. Vastikään pidetyssä
johtokunnan kokouksessa suunnittelimme, että järjestämme 11.5
Kiimingin Koitelinkoskelle tapahtuman, jossa leppoisan makkaranpaiston ja kahvittelun lomassa
jäsenet voisivat tutustua toisiinsa. Odotamme paikalle runsaasti jäseniä koko laajan alueemme
sisältä. Samassa johtokunnan
kokouksessa heräsi idea vierailla
johtokunnan porukalla myös kuluvan vuoden aikana Hailuodon

facebookia – ilmoitamme asiasta
heti, kun yksityiskohdat varmistuvat. Muutoinkin uuden yhdistyksemme toiminnassa odotamme
nyt jäsenistöltä yhteydenottoja
ja ideoita siitä, mitä toimintaa jäsenet haluavat. Tänäkin päivänä
edunvalvonnassa on paljon tehtävää ja seurattavia asioita - tähän työhön kaipaamme johtokuntana tukea myös jäseniltä toteaa Tarja.
Yksi MTK Oulunseudun pitkäaikainen aktiivijäsen on Kempeleessä asuva Urpo Heikkinen,

jonka tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos muutama vuosi sitten.
Tälle vuodelle Urpo päätti asettaa itselleen kovan haasteen ja ilmoittautui maaliskuussa hiihdettävään Hiihto läpi Suomen- tapahtumaan. Siinä lähtö tapahtuu
Virolahdelta 3.3 ja päättyy Jäämerelle 4.4.2019. Matkaa kertyy yhteensä kunnioitettavat 1800 kilometriä vaihtelevan sään ja maaston puitteissa. Tämän asian kuultuamme halusimme yhdistyksessä lähteä sponsoroimaan Upen
huimaa tavoitetta ja asetimme
sponsoroinnille yhden ehdon.

Urpon tulee puhua kotimaisesta
ruoantuotannosta ja nostaa sitä
esille joka mutkassa ja mäessä.
Tätä tärkeää asiaa tukemaan ja
keskustelun avaamisen helpottamiseksi aiomme painattaa Upelle pipon, jossa lukee MTK Oulunseutu, naurahtaa Tarja.

Tapaamisiin siis yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään
19.3.2019 alkaen klo 19.00 Kempeleessä Haka Centerin tiloissa!

Auditoinnista
hyvä tulos

- parannettavaakin jäi
PEFC metsäsertifioinnin ulkoinen auditointi tapahtui jälleen
elokuun lopussa. Pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Markku Ekdahl oli erityisen
ilahtunut siitä, että kulotuksen
vakava poikkeama saatiin nyt
taklattua kun 2017 kesällä päästiin tavoitteeseen. Pohjois-Suomessa on toteutettava vähintään
26 säästöpuuryhmän polttoa tai
kulotusta vuosittain. Myös työsuhde ja koulutusasioista saatiin
tällä kertaa auditoijalta hyvää palautetta.
Petrattavaakin auditoinnista
jäi, parilta metsänomistajalta oli
unohtunut metsänkäyttöilmoituksen teko ennen hakkuuta ja
muutama omatoiminen metsänomistaja oli unohtanut ojitusilmoituksen teon ennen kunnostusojitusta. Myös maanmuokkauksen ja ojituksen vesiensuojelutoimissa ja kunnostusojitusten
kohdevalinnassa todettiin joita-
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kin puutteita.
Vaikka tällä kertaa selvittiin
vain kolmella poikkeamalla, on
jatkossa kiinnitettävä erityishuomiota ojitukseen ja vesiensuojeluun. Uudisojitus ei sertifioinnin
kriteerien mukaan ole sallittua
ja kunnostusojituskohteiksi kelpaavat vain ravinteisuudeltaan
riittävän hyvät kohteet. Tärkeää
on myös huolehtia asianmukaisista vesiensuojelutoimista niin
maanmuokkauksen kuin kunnostusojituksenkin yhteydessä.
Ekdahl suosittelee käyttämään
maanmuokkauksen ja ojituksen
suunnitteluun ja toteutukseen
metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisia, jolloin kohteet tulevat valittua oikein sekä tarvittavat vesiensuojelutoimet ammattitaitoisesti suunniteltua ja toteutettua.
PEFC metsäsertifiointi on kaikille metsänhoitoyhdistyksen jäsenille maksuton jäsenetu. Ulko-

puolisen auditoijan todentamalla sertifikaatilla osoitetaan lopputuotemarkkinoille, että hoidamme metsiämme kestävästi
ja hyvällä ammattitaidolla. EUn
vesipuitedirektiivin myötä koko
metsäala on vesien laadun osalta ”tikun nokassa”. Metsätalouden tulevaisuuden kannalta on
ensiarvoisen tärkeää toimia metsätaloudessa serfitioinnin ja hyvien metsänhoidon suositusten
mukaan, lakien asettamien velvoitteiden lisäksi - varsinkin täällä Pohjois-Suomessa, jossa turvemaiden metsillä on huomattava merkitys metsänomistajien
kantorahatuloille ja teollisuuden
puunhankinnalle.
Lisätietoja:
Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö/
Pohjois-Pohjanmaa
Markku.ekdahl@mtk.fi
Puhelin 040 357 6377
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Kustannustehokkain
®
kalkitusaine on BESTON
Uudistunut BESTON® on entistäkin nopeatehoisempi. Totea se itse
ja kalkitse peltosi hangelle BESTON®-kalkituskuonalla. Hankikalkitus
nopeuttaa kevättöihin pääsemistä, kun tummalla BESTON®illa
kalkittu pelto sulaa ja kuivuu muita nopeammin.
Käytännön Maamiehen kalkkivertailussa BESTON® Masuunikuona
laskettiin kustannustehokkaimmaksi kalkitusaineeksi. Koko vertailun
voit lukea alla olevasta linkistä ja QR-sovelluksella pääset vertailuun
älypuhelimellasi.

KM:n kalkkivertailussa
kustannustehokkain kalkitusaine
®
on BESTON Masuunikuona.
http://kaytannonmaamies.ﬁ/share/21317/d4a87f
Kalkituslaskuri: www.merox.fi/kalkituslaskuri

Tervetuloa
rentoutumaan
Rokualle
- Suomen ainoan ja maailman
pohjoisimman Geoparkin
sydämeen

160€

hlö / 2 vrk / 2hh

Metsänomistajan on selvittävä
puukaupoissa omin neuvoin.
Eihän se nyt niin mene!
Puumarkkinoiden paras paikallistuntemus löytyy metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan, korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat
parhaan hinnan puukaupasta.
Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot löydät
osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajat
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK. Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Sähkö siivittää elämää
Mitä maksat sähköstäsi?
Tarjoamme kilpailukykyiset sähkönmyyntihinnat.
Tutustu tarjoushintoihin kotisivuillamme
www.korpelanvoima.fi/sahkonmyynti ja ole yhteydessä.

Aurinkopaneelit katolla?
Ostamme aurinkosähköä asiakkailtamme kaikkialta Suomesta.
Sähkönmyyntimme palvelee numerossa 06 874 7340
(arkisin klo 8-16) tai sahkonmyynti@korpelanvoima.fi (24/7)

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

tarjous!
Meiltä myös kokous- ja juhlatilat elämyksineen. Pyydä
www.rokuashop.com
t:
hoido
Spa
Day
vat
Varaa hemmottele
/rokuahealthspa

www.rokua.com
020 7819 200 | myynti@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
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KORPELA
Korpelan Energia kuuluu vuonna 1919 perustettuun Korpelan Voima
konserniin. Toimipisteemme sijaitsee Kannuksessa.
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Manure Master RFit -

lannanpoistolaite remonttikohteisiin
• Parempi sorkkaterveys » hyvinvoivat eläimet » lisää
tuotosta
• Kaksoissiipi » puhtaampi käytävä » puhtaammat
eläimet, mukavammat työolot
• Alhaisempi (250W) tehon tarve » 50–90 % pienempi
energiankulutus muihin ratkaisuihin verrattuna »
säästö sähkölaskussa
Lisätietoja:
Aluemyyntipäällikkö
Kalle Karhu
puh. 0400-155 144
kalle.karhu@pellon.fi

Pellon Group Oy | Puh. 06-483 7555 | www.pellon.fi

ilman teitä
moneLla olisi
tyhjä olo.

Lihakunta kiittää tuottajiaan ensiLuokkaisesta Liharaaka-aineesta.
kiitokseksi tarjoamme maan parhaan osuuspääoman koron ja
tuotteiden markkinointikanavan. kun on juhlan aika,
herkutelLaan atrialaisiLla makuelämyksilLä!
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Yhdistys

S
I
YHDISTYSTEN KEVÄTT
UU
KOKOUKSET
2019
T
JYVÄ
pvm

klo

Paikka

Sääntömuutokset

Keskipiste

12.3.

11

Maalaiskartano Pihkala

Vaala

12.3.

19

Pelson Kylätalo, Pelson koulutie 23

Liminka, Tyrnävä, Alatemmes, Temmes

12.3.

19

Lakeustalo, Liminganraitti 10 Liminka

Kajaani

13.3.

11

Vuolijoki kunnantalo

Haapavesi

13.3.

10

Haapaveden Opisto, ruokailu kokouksen jälkeen

Pyhäjärvi

13.3.

19

Hotelli Pyhäsalmi, Ollintie 19

Iinseutu

13.3.

10

Ylitannilan toimitalo, Ritvantie 658 Yli-Tannila

Ylä-Kainuu

14.3.

10

Ristijärven Pirtti, Viitostie 48 Ristijärvi

Rantsila

14.3.

19

MHY Siikalakeus Rantsilan tsto, Rantakaari 4

Pudasjärvi

15.3.

11

Liepeen Väentupa, Liepeentie

Hailuoto

18.3.

11

Hailuodon Osuuspankki, kokoustila

Pyhäjoki

18.3.

10

Ravintola Katri ja Aleksi, Vanhatie 48

Lumijoki

18.3.

19

Lumijoen Lumiukot ry. urheilutalo, Urheilutalontie, Lumijoki

Oulunseutu

19.3.

19

Haka Center, Hakatie 17

Paltamo

20.3.

10

Kainuun Opisto Mieslahti

Siikajoki

20.3.

18.30

Törmälän Tila

Kuusamo

21.3.

11

Kuusamo Opisto, luokka 1, Kitkantie 5

Taivalkoski

22.3.

10

Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

Sotkamo

22.3.

10

Kainuun OP, Sotkamon konttori Kainuuntie 22

Raahenseutu

23.3.

10

Leipurinkeidas Pattijoki

Kärsämäki

28.3.

10

Juustoportti kabinetti

Haapajärvi

28.3.

19

JEDU, maa- ja metsätalousosasto Erkkiläntie

Nivala

29.3.

10

MTK:n kokoustila Kalliontie

Muhos, Utajärvi

31.3.

13

Rokua Health & Spa. Ruokailu klo 13, kokous sen jälkeen.

Oulainen-Vihanti

2.4.

19

Honkamaja Hietalantie 91 Oulainen

Ruukki

2.4.

19

Paavolan NS, Paavola

Kuhmo

9.4.

10

Kaupungintalo, valtuustosali

sääntömuutoksen 1. käsittely, aiesopimuksen
hyväksyminen (Ruukki, Raahenseutu)

sääntömuutoksen 1. käsittely, aiesopimuksen
hyväksyminen (Ruukki, Siikajoki)

sääntömuutoksen 1. käsittely, aiesopimuksen
hyväksyminen (Muhos, Utajärvi)

sääntömuutoksen 1. käsittely, aiesopimuksen
hyväksyminen (Raahenseutu, Siikajoki)

*Merijärvi 1.vuosikokous syys-joulukuu

Johtokunnan jäsenten vastuuyhdistykset:
Jari Ahlholm
Kärsämäki, Haapavesi
Vastuualue: liiton johtaminen, tuotantotalous,
markkinaedunvalvonta, tukipolitiikka
Esa Kemppainen
Kajaani, Paltamo, Ylä-Kainuu
Vastuualue: huoltovarmuus, petopolitiikka,
maaseutuyrittäjyys, porot
Eija Kodis
Nivala, Merijärvi, Oulainen-Vihanti
Vastuualue: maidontuotanto, marjanviljely- ja
puutarhatalous, osaaminen ja hyvinvointi

Hanna Luukinen
Alatemmes, Liminka, Tyrnävä, Temmes, Lumijoki,
Oulunseutu, Iinseutu
Vastuualue: maidontuotanto, maaseutunuoret,
peruna, lammastalous
Sami Nivala
Nuorten kerhot, Siikajoki
Vastuualue: metsä, vilja, ympäristö- ja
maapolitiikka
Heikki Rintala
Haapajärvi, Pyhäjärvi
Vastuualue: jäsenasiat, sika-siipikarja, kuluttajatyö

Eija Komulainen
Sotkamo, Kuhmo
Vastuualue: kansainvälisyys, kuluttajatyö, metsä

Tuomo Tamminen
Raahenseutu, Ruukki, Pyhäjoki, Hailuoto
Vastuualue: huoltovarmuus, metsä, hevoset

Samuli Leinonen
Utajärvi, Vaala, Keskipiste, Muhos
Vastuualue: naudanlihantuotanto, emolehmät,
luomu, veroasiat

Tuomas Laakkonen
Vastuualue: energia, bioenergia, riista, poro,
jäsenasiat
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MIKSI LÄHTEÄ
YHDISTYKSEN
KOKOUKSEEN?

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään, EU:n
ohjelmauudistusta ja rahoituksen riittävyyttä sekä
järjestöuudistusta yhdistysten kannalta.
Tule mukaan vaikuttamaan järjestön toimintaan!
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MTK-Oulunseutu
järjestää Koitellinkoskella
11.5.2019 Klo 12.00
KEVÄT TAPAHTUMAN
JÄSENILLE
Makkaraa ja kahvia tarjolla

MTK-Lumijoki ry järjestää:
Tupailta Hirvasareenalla
perjantaina 15.3. klo 18
(Lumijoentie 910)
Vierailemassa kansanedustaja,
maa-ja metsätalousvaliokunnan jäsen
Juha Pylväs, A-tuottajien
Matti Myllylä ja
MTK-Pohjois-Suomi ry:n edustaja.
Tule kuulemaan maatalouden
tulevaisuuden näkymistä,
verkostoitumaan ja keskustelemaan!
MTK-Lumijoki ry. ja
A-tuottajat tarjoavat iltapalaa!
Tervetuloa!
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Vuosien työ päätökseen:

Eläinsuojat ilmoitusmenettelyyn
Helmikuun alusta alkaen astuvat voimaan ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) kirjattu
yleinen ilmoitusmenettely sekä asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VNa 138/2019).
Asetuksella säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja sitä sovelletaan uusiin tai laajennettaviin eläinsuojiin. Jos toiminnassa ei mikään
muutu, ympäristölupa pysyy voimassa normaaliin tapaan.
Eläinsuojien ilmoitusmenettely hoidetaan kunnissa. Menettelyn suurin muutos ympäristölupaprosessiin verrattuna on se,
että toimivaltaisella viranomaisella on 120 päivää aikaa tehdä
päätös ilmoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. On erittäin tärkeää, että ilmoitusmenettelyyn hakeutuvat jäsentilat panostavat hakemusvaiheeseen ja
ilmoittavat kaikki lomakkeessa
pyydetyt tiedot, sillä ilmoitusta
voi täydentää vain kerran. Jos ilmoitusta ei täydennetä asetetussa määräajassa tai se on senkin
jälkeen puutteellinen, ilmoitus
jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa.
Asetuksen valmisteluvaiheessa erityistä huolta aiheuttivat
asetukseen kirjatut vähimmäisetäisyydet häiriintyvään kohteeseen. Lausuntokierroksen jälkeen asetusluonnosta muutettiin niin, että eläinsuojan ja lantavaraston laajennusosa voidaan
sijoittaa vähimmäisetäisyydestä
poiketen, jos kiinteistöllä ei ole
muutakaan soveltuvaa etäisyysvaatimuksen täyttävää paikkaa.
Poikkeamisesta ei saa aiheutua
huomattavaa hajuhaittaa häiriintyvässä kohteessa, kun paikalliset
olot ja käytössä olevat, hajua vähentävät toimenpiteet otetaan

Asetuksella säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja sitä sovelletaan uusiin tai
laajennettaviin eläinsuojiin. Kuva: Markku Vuorikari
huomioon. Poikkeamispäätöksen tekee ilmoituksen käsittelevä viranomainen. Kunnilta edellytetään rohkeaa otetta poikkeamismahdollisuuden hyödyntämiseen.
Kuntien viranhaltijoita ja neuvojia koulutetaan parhaillaan ilmoitusmenettelyyn eri puolella
Suomea. Koulutusmateriaali on
tulossa myös ympäristöministe-

riön internetsivuille (ww.ym.fi)
kaikkien katsottavaksi. Sivuille
tulee lisäksi kysymyksiä ja vastauksia -osasto, josta voi hakea
vastauksia mieltä askarruttaviin
kysymyksiin.
Ilmoitusmenettelyn prosesseja aletaan kehittämään asiakaslähtöisesti niin sanotulla yhteiskehittämismenetelmällä. Tavoitteena on, että uusi hallinnollinen

prosessi saadaan hyvin käyntiin
eri puolilla Suomea ja siitä muodostuu ympäristölupaprosessia
selkeästi sujuvampi menettely
niin asiakkaan kuin viranomaisen
näkökulmasta.

Airi Kulmala, MTK
Minna Ojanperä, MTK

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA METSÄTÖIHIN!
PALMS 4.70 -METSÄKUORMAIN
• Ulottuvuus 7,0 m
• Nostomomentti 47 kNm
• Kääntömomentti 12 kNm
• Parker-hydraulinen esiohjaus,
2 x propo (A11+)
• Sivuille kääntyvät tukijalat (B4)
• Koura 0,23 m2 (C3)
PALMS 9S -METSÄPERÄVAUNU
• Kantavuus 10 625 kg
• Kuormatilan ala 2,25 m2
• Kuormatilan pituus 3 900 mm
• Aisan kääntösylinterit 2 kpl
• 400/60-15,5 -renkaat (WH2)

HINTA
YHTEENSÄ

18100,ALV 0 %
+ TOIMITUSKULUT

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

MYYNTI:
ESA PULSKA P. 010 76 84821 • KEMPELE
JOUKO LOTVONEN P. 010 76 84915 • KAJAANI
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Aurinkopaneelit
avaimet käteen -toimituksena
luontoa ja lompakkoa säästäen.
Valikoimaamme kuuluu lähes neljän vuosikymmenen kokemuksella valitut komponentit, joiden
keskiössä on huippulaadukas eurooppalainen Naps
Premium -aurinkopaneeli. Aurinkopaneelien valmistuksessa on otettu huomioon Pohjolan erityisolosuhteet, joten se kestää lumi- ja jääkuormat sekä
toimii vähäisessäkin valossa.

Aurinkopaneelijärjestemien
asiantuntija:
Janne Palojärvi
041 5443 271
janne.palojarvi@oss.fi

Aurinkopaneelit vaivattomasti meiltä. Kysy lisää asiakaspalvelu@oss.fi, puh. (08) 310 1313 tai www.oss.fi
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