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MTK-Pohjois-Suomen toimintasuunnitelma vuodelle 2014
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 sekä 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-,
koordinaatioja
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. Tehostamme ja monipuolistamme edunvalvontaa
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
Lisää tiedottamista ajankohtaisista edunvalvonnan ja erityisesti tukipolitiikan kysymyksistä
sekä niissä saavutetuista tuloksista jäsenistön suuntaan.
Laatii kannanottoja liittyen meneillään oleviin maatalouspolitiikan kysymyksiin.
Lisää ja tehostaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa edunvalvonnan eri osa-alueilla sekä pyrkii
vaikuttamaan erityisesti tukipolitiikan osalta saataviin ratkaisuihin yhdessä sidosryhmien
kanssa.
Tekee aktiivista yhteistyötä eri tiedotusvälineiden kanssa.
Seuraa lomituspalveluiden järjestämistä ja toimivuutta liiton toiminta-alueella.

Avaintavoite 2. Kehitämme järjestön palveluita ja organisaatiota jäsenlähtöisesti
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
Osallistuu aktiivisesti järjestöuudistuksen valmisteluun sekä siihen liittyvään koulutukseen.
Järjestää yhdistyksille koulutusta järjestöuudistuksesta yhteistyössä keskusliiton kanssa.
Tiivistää järjestön sisäistä yhteistyötä MT-liittojen ja MO-liittojen välillä sekä yhdistysten
kanssa.
Tukee yhdistysten jäsenhankintaa ja yhdistysten jäsenpalveluiden ja edunvalvonnan
kehittämistä muutostilanteessa.
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Valmistautuu ottamaan käyttöön jäsenrekisterin uudet ominaisuudet ja hyödyntää rekisteriä
jäsenpalvelussa.
Viestii uudistuvasta järjestöstä nykyisille ja uusille jäsenille sekä henkilöstölle.
Ottaa käyttöön ja jakaa yhdistysten vuonna syntyneitä hyviä toimintamalleja.
Kannustaa jäseniä käyttämään monipuolisesti liiton sähköisiä palveluja; nettisivuja sekä
sosiaalista mediaa.

Avaintavoite 2. Edistämme nuorten toimintaa ja näkyvyyttä järjestössä
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
Järjestää paikallisia, nuorille suunnattuja tapahtumia alueen maatalousoppilaitoksissa ja pyrkii
näin edistämään järjestön tuntemusta nuorison parissa
Pyrkii aktiivisesti löytämään
teemavuoden tapahtumiin

alueeltaan

osallistujia

maaseutunuorten

valtakunnallisiin

Organisoi ja osaltaan tukee alueellista maaseutunuorten toimintaa useamman yhdistyksen
alueella syntyvänä yhteistyönä
On mukana ideoimassa ja avustaa
hankerahoituksen hyödyntämisessä

yhdistyksiä

eri

rahoituslähteistä

haettavan

Järjestää ja kutsuu nuoria mukaan alueellisiin, eri edunvalvonnan aiheista järjestettyihin
koulutustapahtumiin
Kaikki vastikään spv-kaupan tehneet kutsutaan henkilökohtaisesti tervetulotilaisuuteen ja
yhdistyksiä aktivoidaan jäsenhankintaan varsinkin spv-tilanteissa

Avaintavoite 3. Vahvistamme MTK-järjestön markkinavaikuttamista
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
Osallistuu aktiivisesti järjestön markkinavaikuttamisen toimenpiteiden toteutukseen omilla
toiminta-alueillaan mm. lisäämällä yhteistyötä tuottajia lähellä olevien osuuskuntien kanssa.
Viestii jäsenille ja sidosryhmille, että yhdessä jäsenet ja järjestö ovat vahva markkinavaikuttaja
ja voivat vaikuttaa kotimaisten, luonnonvarojen hyödyntämiseen pohjautuvien tuotteiden
kysynnän kasvuun sekä tuotteista saatavaan hintaan ja tuotantokustannuksiin.
Kehittää valmiuttaan toimeenpanna kotimaisuutta ja vastuullisuutta korostavia kampanjapäiviä
sekä aktivoi jäseniään osallistumaan niihin.
Tehostaa jäsenille ja medialle suunnattua viestintää markkinoista ja markkinatilanteiden
muutoksista.
Tiivistää vuorovaikutusta julkisen sektorin ostokäytännöistä ja hankinnoista päätöksiä tekevien
kanssa. Painottaa julkisten, verovaroilla rahoitettavien hankintojen suuntaamista tuotteisiin,
joiden tuotantotavat noudattavat vähintään suomalaista tuotantotapaa ja joiden tuottaja ja
valmistaja voidaan todentaa.
Pyrkii lisäämään yhteistyötä kauppaketjujen kanssa, tiedottamaan heille alueen
lähiruokatarjonnasta ja saattamaan yhteen tuottajat sekä tuotteiden ostajat.
Hankkii ja painattaa kuluttajatyötä varten riittävästi sopivaa materiaalia, jota yhdistykset voivat
myös hyödyntää.

