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MTK-Pohjois-Suomen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen liitto on yksi neljästätoista MTK:n jäsenliitosta. MTK-Pohjois-Suomi
tekee yhteistyötä kaikkien MTK:n liittojen kanssa. Liitto on jäsenmäärältään kolmanneksi suurin ja kuuluu
EU:n maataloustukiluokituksessa pohjoiseen C-alueeseen. Liitto toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maakuntien alueilla ja sillä on jäsenenä 43 maataloustuottajainyhdistystä.
MTK-Pohjois-Suomi toimii alueensa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä.
Liiton toiminnan tarkoituksena on turvata jäsenistönsä taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet
sekä lisätä maaseudun elinvoimaa. Liiton tehtävänä on vastata alueensa maa- ja metsätalouden
yritystoiminnan ja maatilapohjaisen maaseutuyrittämisen kehityksestä ja onnistumisesta. Liiton toiminta
lähtee jäsenten tarpeista ja se toteutetaan yhteistyössä järjestön ja jäsenten kanssa.
Tuottajaliiton toiminnassa otetaan huomioon MTK:n tavoite- ja periaateohjelman mukaiset arvot, periaatteet
ja tavoitteet ja huomioidaan MTK:n toimintasuunnitelman mukaiset painotukset ja asiat. Toimintaajatuksensa toteuttamiseksi liitto vaikuttaa maa- ja metsätalouden sidosryhmiin sekä yhteiskunnan muihin
sektoreihin. Toiminta-ajatuksen mukaiset tavoitteet toteutetaan eri sidosryhmien kanssa tiiviissä
yhteistyössä.
MTK-Pohjois-Suomi hallinnoi Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja
aktivointihanketta toimialueellaan. Hankkeen avulla huolehditaan alueemme maaseutuyrittäjien ja
sidosryhmien tietotarpeista sekä ohjataan kehittämishankkeiden kohdentamista tarpeellisiin teemoihin.
Liiton toimintaa ohjaa MTK-järjestön visio:



Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen.
Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Avaintavoite 1. Markkinavaikuttamisen vahvistaminen.
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
 Osallistuu aktiivisesti järjestön markkinavaikuttamisen toimenpiteiden toteutukseen omilla toimintaalueillaan, mm. lisäämällä yhteistyötä tuottajia lähellä olevien osuuskuntien kanssa.
 Kehittää valmiuttaan toimeenpanna kotimaisuutta ja vastuullisuutta korostavia kampanjapäiviä sekä
aktivoi jäseniä osallistumaan niihin.
 Selvittää tarpeen ja mahdollisuudet perustaa julkisen sektorin lähiruokaa, -energiaa tai –palveluita
koskevien tarjousten tekemistä varten yritysverkostoja tai osuuskuntia

Avaintavoite 2. Maaseudun elinkeinoihin kohdistuviin EU-politiikkoihin vaikuttaminen.
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
 Osallistuu maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämisen sekä alue- ja rakennepolitiikan
ohjelmavalmisteluun.
 Pitää yhteyttä oman alueensa päätöksentekijöihin varmistaen, että päättäjillä on ajantasainen kuva
valmisteltavien uudistusten sisällöstä, vaikutuksista ja etenemisestä.
 Osallistuu yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteiden jalkauttamiseen kentälle jakamalla tietoa
uudistusten eri vaiheista ja niiden vaikutuksista.
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Avaintavoite 3. Yhdistysten toiminnan kehittäminen ja aktivointi
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
 Osallistuu aktiivisesti Yhdistysten teemavuoden toteuttamiseen ja tukee yhdistyksiä toimintansa
kehittämisessä.
 On mukana ideoimassa ja avustaa yhdistyksiä eri rahoituslähteistä haettavan hankerahoituksen
hyödyntämisessä.
 Tehdään yhteistyötä Metsänomistajaliitto Pohjois-Suomen kanssa
 Osallistuu seudulliseen järjestöyhteistyöhön.

MTK-POHJOIS-SUOMEN TOIMINNAN KEIHÄÄNKÄRJET:
I. TUOTTAJIEN TULOKEHITYS: AKTIIVINEN KULUTTAJATYÖ, TUKI-INFOT, VEROTILAISUUDET
 Tuottajat tarvitsevat korotuksia tuottajahintoihin: Markkinaedunvalvonnan osalta vaikutetaan tuottajien
omiin yrityksiin ja edustajistoihin.
 Kotimaisen ruuan esille nostaminen: Osallistutaan kauppojen yhteydessä järjestettäviin kauppapäiviin.
Jaetaan tietoa ja materiaalia muihin kuluttajatapahtumiin liittyvistä asioista, lisäksi tarvittaessa
avustetaan yhdistyksiä tapahtumien järjestämisen osalta.
 Järjestetään luomupäivät
 Järjestetään verotilaisuuksia
 Varmistetaan pohjoissuomalaisten tuottajien etu EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen osalta.
 Tiedotetaan Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksista, järjestämällä tukiinfotilaisuuksia sekä toteutetaan riittävä määrä alueellisia teematilaisuuksia, joiden aiheina ovat
ajankohtaiset asiat

II. MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA: KUNTA, MAAKUNTA, VALTIO
 Osallistutaan alueen kehitystyöryhmiin, joissa käsitellään alueen tulevia ja suunnitteilla olevia
suurhankkeita
 Käydään läpi ensimmäisen vuoden kokemukset Oulun vaalipiirin kansanedustajien ja liiton alueen
nuorten viljelijöiden kummitilatoiminnan osalta. Etsitään tarvittaessa uudet kummitilat, jollei toiminta ole
lähtenyt kaikkien kummien tai tilojen osalta käyntiin
 Seurataan kuntien ja maakunnan kaavoitusasioita.
 Julkisten hankintojen järjestäjien kouluttaminen tärkeässä roolissa.

III. MAATALOUDEN JATKUVUUS: NUORTEN TOIMINTA, SUKUPOLVENVAIHDOSASIAT
 Tiedotetaan sukupolvenvaihdosasioista järjestämällä koulutuspäiviä SPV-teemoista
 Järjestetään alueellisia SPV-tilaisuuksia nuorille
 Järjestetään lentopalloturnaus ja tarkastellaan mahdollisuutta järjestää keila- tai vastaavia tilaisuuksia

IV. SOSIAALIASIAT: JAKSAMINEN, HYVINVOINTI, LOMITUS
 Järjestetään lomitusseminaari tarvittaessa
 Selvitetään mahdollisuuksia helpottaa lomittajapulaa liiton alueella
 Tehdään yhteistyötä Melan kanssa työhyvinvointia ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa

V. JÄRJESTÖTOIMINTA: YHDISTYKSET, LUOTTAMUSHENKILÖT
 Järjestetään START 1, 2 ja 3 kurssit. Lisäksi tarjotaan yhdistysten johtokuntalaisille koulutusta.
 Edistetään tuottajayhdistysten ja tuottajaliittojen välistä yhteistoimintaa
 Osallistutaan yhdistysten vuoteen, jäsen/yhdistyskentän aktivointi
 Varmistetaan liiton näkyvyys (tiedotusvälineet, kansanedustajien kummitilatoiminta),
 Osallistutaan sidosryhmätyöskentelyyn
 Liiton toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet osallistuvat pyydettäessä tuottajayhdistysten kokouksiin

