MTK-Pohjois-Suomen toimintasuunnitelma vuodelle 2012
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. Toiminta-ajatuksensa
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. Vaikutamme EU:n vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan ja kansallisten
tukijärjestelmien uudistusten valmisteluun ja maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten
parantamiseen uudistuksissa.
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
• Osallistuu maaseudun kehittämisohjelman valmisteluun mm. tuottamalla tietoa
maatalouden hyvistä käytännöistä ja niiden soveltamisesta uudessa ohjelmassa.
• Vaikuttaa yhtenäisesti ja yhteisesti hyväksytyillä toimilla maatalouspolitiikan uudistuksen
hyväksyttävään sisältöön.
• Osallistuu yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteiden jalkauttamiseen kentälle
aktivoimalla tuottajia ja jakamalla tietoa uudistusten eri vaiheista ja niiden vaikutuksista.
• Osallistuu markkinapolitiikan valmisteluun ja toimenpanoon kannustamalla viljelijöitä
hyödyntämään uusia välineitä, toimintatapoja ja yhteistyömuotoja
• Tehostaa ja lisää yhteistyötään alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
(ELY) kanssa sekä liittojen välisenä yhteistyönä aluehallintoviranomaisten (AVI) kanssa.
• Vaikuttaa maakuntaliittoihin niiden päättäessä kehittämishankkeiden linjauksista ja
rahoituskehyksistä mm. osallistumalla maakunnan yhteistyöryhmään sekä alueellisen
maaseutustrategian valmisteluun.
Avaintavoite 2. Vahvistamme markkinavaikuttamista ja parannamme alkutuottajien asemaa
markkinoilla. Edistämme vastuullista toimintatapaa maaseudulta markkinoille – arvoketjuissa ja
viestimme siitä aktiivisesti.
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
• Osallistuu aktiivisesti MTK:n kuluttajaohjelman toimeenpanoon muun muassa luomalla
valmiudet nopealla aikataululla panna toimeen kotimaisen ruoan, puun ja energian
kampanjapäiviä sekä verkostoitumalla eri yhteistyötahojen kanssa ja luomalla
mediayhteyksiä.
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•
•
•

Vaikuttaa elintarvikeyrityksiin, jotta jäsenet saavat mahdollisimman hyvät tuotanto- ja
sopimusehdot.
Järjestää yhteistyössä MTK:n järjestökoulutuksen ja alueellisten toimijoiden kanssa
omille yhdistyksilleen markkinaosaamista kehittävää koulutusta.
Edistetään kotimaisen raaka-aineen käyttöä julkisissa ruokapalveluissa ja
lähiruokatuotteiden esiinnostamista vähittäiskaupassa.

Avaintavoite 3. Parannamme jäsenten palvelua ja edunvalvontaa kehittämällä järjestön toimintaa ja
rakennetta (liittokokouksessa käsiteltävät asiat)
MTK-Pohjois-Suomen liitto:
• Osallistuu liittokokouksen valmisteluun yhdessä keskusliiton ja paikallisten yhdistysten
kanssa.
• Osallistuu aktiivisesti järjestön organisaation ja yhteistyön kehittämiseen.
• Toteuttaa jäsentyytyväisyyttä lisääviä, omaa toimintaansa koskevia kehitystoimia
• Kannustaa paikallisyhdistyksien ihmisiä osallistumaan yhdistystoimintaa edistävien
hankkeiden tilaisuuksiin, mm. Voimistuvat kylät -hanke.
• Valmistelee toimintaryhmille esityksiä yhdistystoiminnan edistämishankkeiksi.

MTK-POHJOIS-SUOMEN TOIMINNAN KEIHÄÄNKÄRJET:
I. TUOTTAJIEN TULOKEHITYS: AKTIIVINEN KULUTTAJATYÖ, TUKI-INFOT
• Osallistutaan kauppojen yhteydessä pidettäviin kauppapäiviin ja Päivä Maalla tapahtumiin
• Järjestetään luomupäivät
• Tiedotetaan Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksista, järjestämällä tukiinfotilaisuuksia.
• Kuluttaja- ja kotimaisuuskampanjointi
• Markkinaedunvalvonta ja yhteydet jalostavaan teollisuuteen
• Sisäinen ja ulkoinen tiedotus
• järjestetään tukikoulutuskierros 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: kaivokset, Pyhäjoen ydinvoimala.
• Käynnistetään Oulun vaalipiirin kansanedustajien ja liiton alueen nuorten viljelijöiden kesken
kummitilatoiminta.
• seurataan kuntien ja maakunnan kaavoitusasioita.

III. MAATALOUDEN JATKUVUUS: NUORTEN TOIMINTA, SUKUPOLVENVAIHDOSASIAT
• Tiedotetaan sukupolvenvaihdosasioista järjestämällä koulutuspäiviä SPV-teemoista.
• Viljelijöiden arvostus

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

V. JÄRJESTÖTOIMINTA: YHDISTYKSET, LUOTTAMUSHENKILÖT
• Järjestetään monipuolista koulutusta luottamushenkilöille.
• Edistetään tuottajayhdistysten välistä yhteistoimintaa.
• Jäsen/yhdistyskentän aktivointi
• Varmistetaan liiton näkyvyys (tiedotusvälineet, kansanedustajien kummitilatoiminta),
sidosryhmätyöskentely.
• Liittokokoukseen osallistuminen
• Liiton toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet osallistuvat tuottajayhdistysten kokouksiin

