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MTK-Pohjois-Suomi

MTK-Pohjois-Suomi ry:n alue muodostuu pääosin Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maakuntien alueesta. Pohjois-Pohjanmaalta Alavieska,
Kalajoki, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska kuuluvat MTK-Keski-Pohjanmaan alueeseen. Alueen maatalous on monipuolista ja toiminnan yhtenä perustekijänä on elinvoimainen ja puhdas luonto, josta tuotetaan Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet.

www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi
Oulun toimisto Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Oulu
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä
040 564 9804

Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Toimistoassistentti
Liisa Pennanen
050 349 2623

Kajaanin toimisto Kauppakatu 25 A, 87900 Kajaani
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen
040 539 1623

Hankevetäjä
Heidi Kumpula
040 021 8720

etunimi.sukunimi@mtk.fi
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Hyvä hetki polkaista kaasua!
Päällimmäisenä vuodesta 2017 jäi mieleen kasvukauden rajut haasteet eri alueilla ja sadonkorjuun ongelmat aina lumien tuloon saakka. Vahingot painottuivat itäiselle alueelle laajasti ja pahimmillaan peltoon jäi lähes 20% sadosta. Valtion
ratkaisu kompensoida vahinkoa ylimääräisellä
energiaveron palautuksella ei kaikkia miellytä,
mutta on nopein ja edullisin tapa kohdentaa
apua. Satovahingot yhdessä maataloustulon
alentumisen kanssa on aiheuttanut syystäkin
huolta viljelijöiden jaksamisessa. Melan toiminta
Välitä Viljelijästä -hankkeen kautta on otettu kiitollisena vastaan ja moni tilallinen on saanut tarvittavaa tukea ja apua tilanteeseen. Myös liiton
oma Lupa muutokseen -hanke on onnistunut lisäämään rohkeutta tilatasoisten muutosten tekemiseen. Nykytilanteessa on tarpeellista pystyä
muuttamaan omaa toimintaa enemmän markkinaehtoisemmaksi, koska uhkakuvat EU:n maatalouspolitiikan muutoksessa saattavat pahimmillaan johtaa tukien alentumiseen. Hallitusohjelmaan kirjattu maatalouden kannattavuuden parantuminen ei ole toteutunut. Tämän asian
osalta tarvitaan entistä vahvempaa edunvalvontaa ja työtä maaseudun hyväksi. Kertomusvuoden
aikana tulleet kannat viljelijöiden heikosta asemasta markkinoilla on realisoitumassa tuottajaorganisaatio-lainsäädännön ja kauppa-asiamiehen
roolin kautta. Tätä asiaa selvitetään ja paimennetaan aktiivisesti.
Ympäristöasioissa huolta on aiheellisesti aiheuttanut eloperäisten maiden asema. Niiden viljelyn
haittoja on enenevässä määrin esitelty myös tulevan EU:n maaseutuohjelman pohjalle. On tärkeää huolehtia, että eloperäisten maiden tutkimukseen löytyy varoja ja päätökset tehdään tuoreen tutkimustuloksen mukaisesti eikä vanhojen
perusteella yleistäen. Voidaankin sanoa, että
eloperäisten maiden viljelymahdollisuudet ja
metsien käyttö on kynnyskysymys alueen yhdistysten jäsenille. Tulemme osoittamaan halumme
olla mukana ratkaisun hakemisessa, ettei käy niin
että muut esittävät keinoja meidän puolestamme.

ottaa ympäristöä säästävät viljelymenetelmät
käyttöön, tuovat vääjäämättä enemmän mahdollisuuksia. Uskon, että uskallamme korostaa myös
tuleville sukupolville maa- ja metsätalouden
mahdollisuuksista ja kannustaa yrittäjyyteen.
Heikosta kannattavuudesta huolimatta kannustan
investoimaan, mutta maltillisesti. Esimerkiksi
pellon kasvukunnosta huolehtiminen maksaa itsensä takaisin. Emmehän halua, että maaseutu
näivettyy.
Uskon, että vahvalla edunvalvonnalla saadaan tukijärjestelmä enemmän tukemaan tuotannon jatkuvuutta ja tarvittavia investointeja. Maataloudella on suuri mahdollisuus olla ympäristöasioissa
ratkaisijana ja kiertotalous sekä biotalous tuovat
uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen.
Maakuntauudistus tulee nopealla aikataululla ja
järjestön tulee olla asiassa valmiina. Toivon jäsenistöstä ehdokkaaksi asettumista ja varsinkin äänestysaktiivisuutta, jotta päätöksen teossa huomioidaan riittävästi lomitus ja ympäristöterveyden huolto.
Liitto teki kertomusvuonna hartiavoimin töitä
raiviopeltojen saamiseksi tukien piiriin. Asia oliliiton toimesta esillä MTK:n valtuuskunnassa ja
eri ministerien tapaamisissa. Suurimpana ongelmana nähdään tukien väärä kohdentuminen. Nykyisin tuki kohdentuu liikaa ei tuotannolliseen
toimintaan ja näivettää tilojen kehittymistä. Toisena haasteena on rahojen riittävyys edes nykyiselle tukikelpoiselle alalle. Tekemistä riittää jatkossakin!
Toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä

Toivon, että pystymme järjestönä nostamaan
jatkossa paremmin esille uhkakuvien sijaan maaseudun laajat mahdollisuudet. Periaatteemme
hyvinvoiva eläin tuottaa parhaiten ja halumme
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Katsaus vuoteen 2017
Liittomme sadas toimintavuosi sisälsi jäsenistömme edunvalvontaa, käytäntöjen varmistamista ja juhlintaakin. Alkuvuonna lomitusasiat
nousivat keskiöön lomitustyöryhmän jättäessä
loppuraporttinsa lomituspalvelulain uudistamisesta. Työryhmän tavoitteena oli uudistaa lomitusta vastaamaan tulevaisuuden lomitustarpeisiin ja -hallintoon lomituksen siirtyessä
maakuntien hoidettavaksi vuodesta 2020 alkaen. Tuottajien näkökulmasta raportissa oli
sekä hyviä että huonoja elementtejä. Lausunnossamme toimme esille, että siirtyminen noudattamaan kaavamaisesti tilakohtaista lomaoikeutta, rajoittaisi se työstä irrottautumista
useamman perheen hoitamilla tiloilla. Myöskin
lomittajien tekemien työtuntien rajaaminen
koettiin ongelmalliseksi tällaisissa tilanteissa.
Osalle tiloista, etenkin yksin tilaa pyörittäville,
uudistuksessa oli hyvää lomituspäivien lisääntyminen nykyisestä sekä lomittajien mahdollisuus tehdä muitakin töitä kuin varsinaisia karjanhoitotöitä. Tilojen moninaisuudesta johtuen uudistettavasta laista ei pidä tehdä tiukasti yhden muotin mukaista, vaan tiloilla pitää olla mahdollisuus vallinnanvapauteen ja
tarvittavaan joustavuuteen. Lomituspalvelulain uudistaminen etenee kevään 2018 aikana
esiteltävän uudistetun version pohjalta.
Tukipolitiikassa uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnissä ja liittomme on ollut aktiivinen ja aloitteellinen niin MTK:n kuin kansanedustajien suuntaan. Alueellamme on hieman
alle 20 000 hehtaaria korvauskelvottomia peltoja, jotka eivät ole olleet oikeutettuja ympäristökorvaukseen eivätkä luonnonhaittakorvaukseen vuoden 2004 jälkeen. Olemme vieneet viestiä tämän epäkohdan korjaamiseksi
seuraavan ohjelmakauden aikana yhdessä MTKPohjois-Savon kanssa. Mutkia matkaan sekä
maatalousrahoituksen riittävyyteen yleensäkin
toi nettomaksajamaa Britannian päätös erota
EU:sta ja lisäksi lisääntyvät rahoitusvaatimukset yhteiseen puolustukseen sekä maahanmuuttajien määrän lisääntymiseen varautumisessa. Myös nykyisellä ohjelmakaudella tulee

olemaan rahasta niukkuutta nykyisten toimenpiteiden, etenkin ympäristönhoitonurmien,
suosion laajuudesta johtuen.
Poroelinkeinon sekä maa- ja metsätalouden
rinnakkaiselo kriisiytyi edelleen ja alueen tuottajayhdistykset laativat kannanoton porojen
tarhaamisesta eteläisellä poronhoitoalueella.
Kannanotto luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle, joka kutsui liittomme
johtokunnan kuultavaksi eduskuntaan etenkin
poroasioiden johdosta. Samalla toimme esille
kantamme tulevan ohjelmakauden suunnitteluun sekä viestitimme aluettamme kohdanneesta katovuodesta ja siitä aiheutuneiden
kustannusten paikkaamisesta nopeassa aikataulussa. Valitettavasti vuosi oli jo kolmas peräkkäinen katovuosi osassa aluettamme ja yleisen heikon kannattavuuden kanssa kato saattaa tilojen talouden äärirajoilleen.
Liiton toimintojen suhteen vuosi oli merkittävä, kun toiminnanjohtajamme Tarja Bäckman tuli valituksi MTK:n, Pellervon sekä SLC:n
kotieläinasiamieheksi Brysseliin. Toivotamme
Tarjalle onnea uuteen tehtävään ja iloitsemme
suorasta vaikuttamismahdollisuudesta keskeisissä neuvottelupöydissä. Tarjan tavoittaa entisillä yhteystiedoilla niin sähköpostilla kuin
puhelimellakin ja hän ottaa mielellään vastaan
terveisiä alueeltamme. Syyskuussa, samalla
kun Tarja aloitti uudessa toimessa, saimme taloon paluumuuttajan, Matti Tyhtilän aloittaessa uutena toiminnanjohtajana. Olen aistinut,
että jäsenistössämme valinta on otettu tyytyväisyydellä vastaan ja johtokunta pitää valintaa onnistuneena. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä toimien.
Liittomme 100-vuotisjuhlaa vietimme arvokkaassa seurassa runsaan kolmensadan osallistujan voimin. Illan parasta antia oli iloinen vapautunut tunnelma tuttujen ihmisten seurassa.
Juhlamme toi esiin yhdessä tekemisen tärkeyden ja asioiden ajattomuuden. Loppujen lopuksi painimme samojen arjen asioiden ympärillä aikakausista riippuen. Tästä todisteena
liittomme alkuvuosien sanat:
”Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maanviljelijät ja maataloudelliset yhtymät, nyt on aika
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meidänkin valveutua kohottamaan maatalouttamme ja tukemaan omaa talonpoikaisrintamaa, jonka pystyssä pysyminen takaa jatkuvan
tuotannon mahdollisuuden maataloutemme
kaikilla aloilla.”
Puheenjohtaja Jari Ahlholm

Nivala, kunnallisneuvos Veikko Ylilauri, Lumijoki (kuollut 2017) ja mv. Timo L. Kauppi,
Tyrnävä.
L I I T O N J O H T O E L I M ET J A T O I MI H E N KILÖT v. 2017
Johtokunta - johtokunnassa vuodesta
Mv. Jari Ahlholm, Kärsämäki

2010

-puheenjohtaja 2015 alkaen
Mv. Tuija Korhonen, Sotkamo

2015

-varapuheenjohtajana 2015 alkaen
Mv. Eija Komulainen, Kuhmo

2017

Mv. Samuli Leinonen

2017

Mv. Hanna Luukinen, Liminka

2016

Mv. Eija Kodis, Nivala

2015

Jäsenistö ja hallinto

Mv. Hemmo Turpeinen, Taivalkoski

2016

TOIMIALUE

Mv. Tiina Pietikäinen, Haapajärvi

2016

MTK-Pohjois-Suomen toimialueen vuonna
2017 muodostivat 33 kuntaa tai kaupunkia.
Liiton kotipaikka on Oulu ja toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Kajaanissa.

Mv. Tuomo Tamminen, Raahenseutu

2012

Mv. Sauli Joensuu, Raahenseutu (*)

2016

(*) Nuorten valitsema edustaja

JÄSENISTÖ
Yhdistykset
Kertomusvuonna oli Maataloustuottajain
Pohjois-Suomen Liiton jäseninä 43 maataloustuottajain yhdistystä. Yhdistysten kokonaisjäsenmäärä 31.12.2017 oli 11 309 jäsentä.
Yhteisöt
Yhteisöjäsenmaksun kertomusvuodelta maksoivat seuraavat yhteisöt: Lihakunta, Osuuskunta Pohjolan Maito, Osuuskunta ItäMaito,
Pohjois-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto, LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa, MHY Rokua-Paljakka, MHY Ylä-Kainuu
ja MHY Kainuu.
Kunniajäsenet
Mv. Juhani Keränen, Muhos, mv. Kauko Törmänen, Kuusamo, mv. Jaakko Vuolteenaho,
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V A L I OK U N N A T
Työvaliokunta
Jari Ahlholm, Tuija Korhonen, Tarja Bäckman 31.7.2017 saakka, Matti Tyhtilä
1.9.2017 alkaen
Maaseutunuorten valiokunta
Hanna Luukinen Liminka (pj), Taru Vähäsöyrinki Pyhäntä (varapj), Laura Mulari
Suomussalmi, Iiro Määttä Kuhmo, Sauli Joensuu Raahenseutu, Heikki Rintala Haapajärvi,
Katriina Sipilä Ylitornio ja Johannes Mäkitaavola Tornio. Sihteerinä Sirpa Laitinen.
Kotieläinvaliokunta
Samuli Leinonen Vaala (pj), Tuomo Tamminen Raahenseutu (varapj), Tuomo Nurkkala
Nivala, Mika Piirainen Kuhmo, Petri Leinonen
Tornio ja Marko Repo Simo. Sihteerinä Sirpa
Laitinen.
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Kasvinviljelyvaliokunta
Tapio Tuhkanen Kajaani, Kati Mattila Raahenseutu, Tuomas Isoniemi Nivala, Jyrki Nykänen Sotkamo, Ilkka Matinolli Tyrnävä ja
Petri Leinonen Vaala. Sihteerinä Tarja Bäckman.
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
Tarmo Turunen Oulunseutu, Panu Jaakonaho
Haapajärvi, Tuula Korvajärvi Paltamo,
Hemmo Turpeinen Taivalkoski, Ari Ruotsalainen Rovaniemi ja Tuomo Marttila MHY LänsiPohja. Sihteerinä Tarja Bäckman.
Porot-valiokunta
Henri Hentilä Kuusamo, Lassi Keränen Hyrynsalmi, Heikki Putula Pudasjärvi, Heikki Lehtiniemi Posio, Marko Repo Simo ja Terho
Tennilä Itä-Lappi. Sihteerinä Markku Karjalainen.
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Riitta Kähkönen Kuhmo, Taina Laukkanen-Ervasti Kuusamo, Eija Kodis Nivala, Sanna Marjala Raahenseutu, Sakari Manninen Rovaniemi ja Heikki Moilanen MHY Ylä-Kainuu.
Sihteerinä Markku Karjalainen.
Maa- ja ympäristövaliokunta
Urpo Heikkinen Oulunseutu, Esa Karjalainen
Vaala, Heikki Rahko Paltamo, Aino Kurtti Ylitornio, Pekka Lehto Rovaniemi ja Juha Virkkunen Taivalkoski. Sihteerinä Kaija Kinnunen.
Jäsenpalvelut-valiokunta
Päivi Sivonen Kajaani, Mika Koukkari Vaala,
Liisa Ojantakanen Rantsila, Päivi Lepistö Raahenseutu, Hanna-Mari Kasurinen Inari-Utsjoki
ja Leena Sikkilä MHY Pyhä-Kala. Sihteerinä
Markku Karjalainen.
Metsävaliokunta
Tuomo Tamminen MTK-P-S, Juha Sipola MHY
Oulunseutu, Veli Määttä MHY Kuusamo,
Heikki Moilanen MHY Ylä-Kainuu, Matti Heikkilä MHY Siikalakeus, Lassi Keränen MTK-P-S,
Heikki Rahko MTK metsälinja, Markku Ekdahl
MTK metsälinja ja Matti Tyhtilä MTK-P-S. Sihteerinä Heikki Rahko.

MTK:n johtokunta
Eero Isomaa Nivala 1.12.2004 alkaen
MTK:n valtuuskunta
II:n varapuheenjohtaja Matti Heikkilä Siikajoki/Ruukki
Varsinaisina jäseninä: Jari Ahlholm Kärsämäki, Tuija Korhonen Sotkamo, Laura Mulari
Suomussalmi, Ari Varis Pyhäjärvi ja Jukka
Ojantakanen Siikalatva/Rantsila. Varajäseninä: Tuomo Tamminen Raahe, Eija Komulainen Kuhmo, Pekka Hallikainen Ylikiiminki ja
Sauli Joensuu Raahenseutu.
MTK:n valiokunnat
Peltokasvivaliokunta: Ilkka Matinolli, Tyrnävä
Erikoiskasvit-valiokunta: Jaakko Tervamäki,
Siikajoki
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta:
Tarmo Turunen, Kempele
Osaaminen- ja hyvinvointivaliokunta: Eija
Kodis, Nivala
Nuorten valiokunta: Hanna Luukinen, Liminka
Jäsenpalveluvaliokunta: Päivi Sivonen, Kajaani
TOIMIHENKILÖT
MTK-Pohjois-Suomi
Toiminnanjohtaja
Tarja Bäckman, MMM, agronomi
1.1.2014 –31.7.2017
Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä, agrologi (AMK)
1.9.2017Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen, agrologi
1.1.2001 –
Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen, agrologi (YAMK)
4.8.2008 –

EDUSTAJAT
Liiton edustajina eri yhteisöissä ovat kertomusvuonna toimineet mm.:
100. TOIMINTAVUOSI

6

Toimistoassistentti
Liisa Pennanen, agrologi, tradenomi
5.9.2016 Hankevetäjä
Heidi Kumpula, agrologi (AMK)
1.3.2016 -

Timo Korhonen, agrologi
(toimivapaalla kansanedustajakauden ajan)

Sami Väärälä, Muhos
MTK:n kultainen ansiomerkki:
Urpo Heikkinen, Kempele
Esa Karjalainen, Vaala
Matti Konola, Pyhäntä
Kaija Tikanmäki, Pyhäsalmi
Heikki Moilanen, Suomussalmi
MTK:n kunniamerkki:
Eero Isomaa, Nivala
Tauno Uitto, Tyrnävä

PALKITSEMISET
Liiton viiri:
Tarja Bäckman, Tyrnävä
Heikki Putula, Pudasjärvi
Tuomo Nurkkala, Nivala
Jari Ahlholm, Kärsämäki
MTK:n ansiomerkki:
Teuvo Hatva, Vuolijoki
Lassi Heinonen, Suomussalmi
Erika Jylhä, Raahe
Anja Karppinen, Kuhmo
Ismo Kervinen, Rantsila
Leena Konttinen, Ylikiiminki
Pekka Kumpulainen, Kärsämäki
Ari Kyllönen, Kuhmo
Riitta Kähkönen, Kuhmo
Kalevi Kärnä, Kuhmo
Taina Laukkanen-Ervasti, Kuusamo
Olli Lehtikangas, Tyrnävä
Samuli Leinonen, Vaala
Päivi Lepistö, Raahe
Mika Lähdemäki, Nivala
Päivi Maaninka, Vaala
Sanna Marjala, Pattijoki
Heikki Markus, Tyrnävä
Janne Matinlauri, Tyrnävä
Kati Mattila, Pattijoki
Hannu Ojantakanen, Rantsila
Jukka Ojantakanen, Rantsila
Hannu Pikkarainen, Raahe
Oiva Pitkänen, Kuusamo
Ahti Pussinen, Kajaani
Jaakko Rikkola, Utajärvi
Tiia Rusila, Tyrnävä
Jouni Seppänen, Kuhmo
Pekka Sipola, Ylikiiminki
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MAATALOUSTUOTTAJAIN POHJOIS-SUOMEN LIITON JÄSENYHDISTYSTEN HENKILÖJÄSENET 31.12.2017
Viljelijäjäsenet ja viljelmät peltopinta-alaluokittain
Tukia
hakenei- JärjestäytyTukia
JärjestäytyJäsenten peltota tiloja misaste hakeneiden
misaste
Jäsenten viljelytiloja, kpl
(MMM)
tiloista
tilojen ha. hehtaareista tiloja, kpl
yli 0,01 ha
Kunta ja/tai
Tuottajayhdistys

Yht.
peltoala,
ha
jäsenrek

Muita
Jäsenet
Perh. henk. Kunnia- yhteensä
Jäs. Jäs. jäsenet 30.12.2017 2016 Lis/ väh

Haapajärvi

169

68,0

8703,0

73,1

187

115

6363

434

28

0

649

674

-25

Haapavesi

203

80,3

12916,0

88,3

205

163

11407

383

16

0

604

615

-11

Hailuoto

32

68,8

2024,0

71,2

38

22

1442

44

2

0

84

92

-8

Hyrynsalmi

47

76,6

1141,0

76,4

52

36

872

91

3

0

146

148

-2

Ii (kunta)

93

0,0

2572,0

0,0
88

59

2465

124

5

0

217

224

-7

Kajaani

92

60,9

3878,0

70,9

78

56

2749

111

13

0

202

212

-10

Kuhmo

134

77,6

4076,0

82,8

161

104

3373

213

4

0

378

399

-21

Kuusamo

178

56,2

5312,0

62,2

143

100

3306

239

14

0

396

418

-22

Kärsämäki

126

69,0

7109,0

86,7

120

87

6167

206

7

1

334

359

-25

Liminka

116

9191,0

82,5

Iinseutu (Ii ja Yli-Ii)

0

0

Liminka

89

74

5660

141

10

0

240

238

2

Ala-Temmes

34

24

2068

56

3

1

94

96

-2

Lumijoki

75

69,3

5687,0

58,0

71

52

3299

100

3

1

175

178

-3

Merijärvi

56

87,5

2798,0

78,8

67

49

2204

111

4

0

182

193

-11

Muhos

141

48,9

7577,0

64,7

90

69

4902

178

7

4

279

293

-14

Nivala

327

77,4

17751,0

85,1

331

253

15100

592

6

0

929

970

-41

Oulainen

134

80,6

6401,0

83,5

156

108

5347

254

7

2

419

433

-14

Kempele (kunta)

50

2461,0

Oulu (kaupunki)

298

9226,0

0
0
97

65

3160

162

31

1

291

310

-19

Haukipudas

47

29

627

72

9

0

128

134

-6

Kiiminki

25

18

547

53

0

0

78

85

-7

Ylikiiminki

84

56

1535

126

5

0

215

249

-34

Oulunseutu

50,2

65

70,8

1976,0

65,2

87

46

1289

99

10

0

196

201

-5

126

68,3

3842,0

74,7

135

86

2870

213

13

1

362

376

-14

Puolanka

59

50,8

2209,0

69,5

52

30

1536

85

3

0

140

148

-8

Pyhäjoki

101

84,2

4868,0

82,6

127

85

4020

294

3

0

424

444

-20

Pyhäjärvi

131

71,8

6272,0

72,8

152

94

4567

241

6

1

400

410

-10

Pyhäntä

36

72,2

1662,0

85,0

34

26

1412

73

6

0

113

124

-11

9515,0

68,1

Paltamo
Pudasjärvi

Raahe (kaupunki)

184

0

Raahenseutu

72

49

3951

89

8

1

170

176

-6

Vihanti

95

75

3395

162

13

1

271

298

-27

39

29

956

72

3

0

114

120

-6

Ristijärvi
Siikajoki (kunta)

46

63,0

218

1481,0

64,5

18656,0

72,3

Siikajoki
Ruukki
Siikalatva (kunta)

16914,0

315

0
53

36

2813

65

17

0

135

156

-21

144

113

9504

228

4

0

376

404

-28
-3

0

62,2

Kestilä

84

59

3554

105

3

0

192

195

Piippola

39

28

1301

70

2

0

111

114

-3

Pulkkila

58

47

2546

93

0

0

151

166

-15

96

64

4678

139

9

244

243

1

194

63,9

7736,0

73,8

179

124

5712

257

12

1

449

499

-50

Suomussalmi

98

45,9

2642,0

63,8

85

45

1686

108

1

0

194

199

-5

Taivalkoski

65

67,7

1393,0

79,3

59

44

1104

90

5

0

154

154

0

11258,0

82,6

Rantsila
Sotkamo

Tyrnävä (kunta)

161

0

Tyrnävä

148

109

8810

245

13

1

407

412

-5

Temmes

46

20

953

96

0

0

142

156

-14
-6

Utajärvi

93

69,9

4180,0

79,6

92

65

3328

144

1

2

239

245

Vaala

99

65,7

6179,0

84,9

91

65

5248

193

1

0

285

287

-2

4 262

67,53

209606,00

75,3

4130

2878

157827

6851

310

18

11309

11847

-538

Tuottajaliitto yht.
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LIITON TOIMINTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Kevätkokous 24.4.2018, Oulunsalotalo
Liiton kevätkokous pidettiin Oulunsalotalolla
24.4.2017. Paikalla oli alustajana MTK:sta
Seppo Kallio. Keskustelussa nousi esille EU:n
muutokset ja maatalouden kannattavuus.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016. Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksestä 91 virallista
kokousedustajaa ja yhteisöistä 4 edustajaa.
Yhteensä paikalla oli 95 kokousedustajaa ja
kaikkiaan 107 henkeä.
Syyskokous 4.12.2018, Kajaani
Liiton syyskokous pidettiin Kajaanissa
4.12.2017. Alustajana MTK:sta oli Perttu
Pyykkönen. Hänen esityksensä keskittyi
suunnitteilla olevaan järjestöuudistukseen.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018 sekä
tehtiin luottamushenkilövalinnat liiton edustajiksi. Kokoukseen osallistui 32 yhdistyksestä 97 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä
3 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 100 kokousedustajaa.

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET
Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 10
kertaa. Ohessa lyhyet koosteet kokouksista:
12.1.2017 Kajaani
Johtokunta järjestäytyi, puheenjohtajaksi
valittiin Jari Ahlholm Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Tuija Korhonen Sotkamosta.
MTK:n valtuuskuntaan puheenjohtajan varajäseneksi valittiin Tuomo Tamminen Raahenseudulta ja varapuheenjohtajan varajäseneksi Eija Komulainen Kuhmosta. Kokouksessa käytiin läpi johtokunnan jäsenten vastuualueet- ja yhdistykset. Kokouksessa pää-
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tettiin, että Matti Heikkilällä ja Eero Isomaalla on läsnä- ja puheoikeus johtokunnan
kokouksissa. Valtuuskunnan jäsenet kutsutaan valtuuskuntaa edeltäviin johtokunnan
kokouksiin mukaan. Kokouksessa valittiin
työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Kokouksessa käytiin keskustelu liittoryhmittymän valiokuntien toiminnan aloittamisesta
ja käytännöistä. Kokouksessa käytiin läpi
MTK 100 juhlavuoden alueellista toimintaa
ja suunniteltiin avajaistapahtumaa, joka pidettiin 21.3.2017 illalla Oulun torilla. Samana päivänä pidettiin päivällä neuvottelukunnan kokous. Illan avajaistapahtumassa oli
esillä juhlavuoden kiertävä valotaideteos,
jossa esiteltiin maaseudun ja maatilojen elämää. Eero Isomaa kertoi ajankohtaiset maatalouspolitiikan kuulumiset. Aiheina olivat
mm. kansallisen tuen ratkaisu, halpuuttaminen, maitomarkkinat, eläinsuojelulain uudistus sekä maakuntahallinnon uudistuksessa
lomitukseen kohdistuvat haasteet. Kokouksessa käsiteltiin EU:n maatalouspolitiikan
uudistaminen eli tulevan ohjelmakauden sisältö, josta tullut materiaali päätettiin lähettää yhdistyksiin kommentoitavaksi. Liitto
laati kokonaisuudesta oman lausunnon. Kokouksessa käytiin läpi johtokunnan kokousrutiineja, määriteltiin toimihenkilöiden osalta,
kuka tarvittaessa sijaistaa ketä, käytiin läpi
merkkipäivälista ja laadittu ohjeistus huomionosoituksista ja eri muistamisista. Kokouksessa päätettiin, että jatkossa tehdään liiton
strategiatyötä niin, että jokaiseen johtokunnan kokoukseen varataan sille pohdinnalle
tietty aika. Kokouksessa päätettiin pitää
seuraava johtokunnan kokous sähköisenä,
siinä käsitellään tilinpäätöstä ensimmäisen
kerran.
2.3.2017 Lync-sähköinen kokous
Käsiteltiin tuottajaliiton tilinpäätöstä. Kokouksessa lisättiin pohjoisen liittoryhmittymän kasvinviljelyvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä, jotka ovat valtakunnallisiin ko. sektorin luottamustehtäviin valitut Jaakko Tervakangas ja Heikki Markus. Lisäksi päätettiin
9

pyytää Tuomo Marttilan tilalle liittoryhmittymän elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokuntaan uusi MHY-kentän edustaja. Kokouksessa nimettiin liiton edustajaksi porotalouden yhteistyöfoorumiin Lassi Keränen, varalle Hemmo Turpeinen.
Kokouksessa kuultiin MTK 100 juhlaliittokokouksen käytännön järjestelyistä sekä Oulun
kaupungille jätetystä lausunnosta kaupungin
hankintaohjelman luonnokseen.
Kokouksessa kuultiin, että Pohjois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon tuottajaliitot ovat yhdessä antaneet lausunnon
Terrafame Oy:n kaivostoiminnasta. Liitto on
myös antanut oman vastauksensa meneillään
olevaan CAP- kuulemiseen.
16.3.2017 Lync-sähköinen kokous
Kokouksessa käytiin läpi yhdistysten ehdotus
MTK:n ansiomerkkien, kultaisten ansiomerkkien ja kunniamerkkien saajiksi sekä laadittiin liiton esitys ko.merkkien saajiksi. Kokouksessa valittiin MTK Kajaanin hakemus
Vuoden Helmi-kilpailun voittajaksi. Kokouksessa valittiin Oulun alueelliseen riistaneuvostoon edustajaksi Markku Ekdahl, varalle
Veli Määttä. Kainuun alueelliseen riistaneuvostoon valittiin Markku Ronkainen ja varalle
Kari Paavilainen. Kokouksessa päätettiin
vaihtaa Samuli Leinonen Tarja Bäckmanin tilalle Pohjois-Suomen maa-ja metsätalouden
veroneuvottelukuntaan.
Kokouksessa kuultiin meneillään olevan järjestöuudistuksen osalta pilottiliitoista kerätyistä tuloksista ja päätettiin pyytää asiaan
liittyen Perttu Pyykkönen vieraaksi johtokunnan kokoukseen syksyllä. Kokouksessa
kuultiin, että poroasioista on laadittu kirjelmä keskusliitolle. Kokouksessa kuultiin
ministeri Tiilikaisen vierailusta Sauli Joensuun tilalla. Keskusteluissa esille oli noussut
mm. korvauskelvottomat pellot, vasikoiden
saatavuus emolehmätiloille ja vaatimus lantaloiden kattamisesta.
Kokouksessa päätettiin jatkaa liiton strategiatyötä seuraavassa johtokunnan kokouksessa 27.3.2017.
27.3.2017 liiton toimisto Oulu
Mietittiin ja pisteytettiin liiton strategian arvopohjia ja hahmoteltiin liiton visiota. Pää-
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tettiin osallistaa yhdistykset samaan tehtävään. Käytiin toiminnanjohtajan esittelemänä läpi liiton tilinpäätös kuluneelta vuodelta. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 21 748,
66 euroa. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat
mm. hankesaatavat ja järjestöagrologin
työnkuvan muuttuminen osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi sekä osinkotuottojen kasvu.
Myös joissakin perustoiminnan kuluissa onnistuttiin osin jäämään alle budjetoidun. Allekirjoitettiin tilinpäätös ja päätettiin esittää se yleiselle kokoukselle. Keskusteltiin tulossa olevan C-liittojen kokouksen asialistasta ja käytiin pitkä keskustelu siitä, mitä
asioita tullaan ottamaan esille valtuuskunnan kokouksessa. Päädyttiin nostamaan
esille korvauskelvottomat pellot ja niiden
saaminen jatkossa korvauskelpoisiksi. Kuultiin Eero Isomaan kommentit terveisinä keskusliiton johtokunnan kokouksesta ja MTK:n
kannasta siellä käydystä pohdinnasta lomitusasioiden osalta. Maatalouspolitiikan
muista asioista pohdittiin mm. tuotantoeläinten rekisterimerkintöjen aikarajojen
tiukkuutta sekä päätettiin kommentoida
siinä olevasta liiallisesta byrokratiasta keskusliiton suuntaan otettavaksi esille yhtenä
asiana byrokratianpurkutalkoissa. Kuultiin
liiton toimintakertomusluonnoksen 2016 vuoden osalta olevan vielä keskeneräinen ja
päätettiin käsitellä se lähiaikoina sähköpostitse. Käytiin läpi ja hyväksyttiin tilinpäätöksen liitteenä oleva johtokunnan toimintakertomus. Kuultiin, että liiton kevätkokoukseen
(24.4 Oulunsalotalossa) on tulossa keskusliitosta Seppo Kallio sekä Marko Mäki-Hakola luvassa oli katsausta MTK:n näkökulmasta
mm. maakuntauudistuksen tilanteesta.
17.5.2017 Rokua Health & Spassa Utajärvi
Ennen kokousta johtokunta kuuli kattavan
katsauksen maakuntauudistuksen etenemisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Asioista olivat kutsuttuina kertomassa Kainuun liitosta Harri Mattila ja P-P
liitosta Kimmo Hinno. Samalla keskustelussa
johtokunta toi esille käytännön näkökulmia
mm. lomitusasioiden, ympäristöterveydenhuollon sekä eläinlääkintätoimen siirtymisestä maakuntien hallinnoitavaksi. Yhteinen
toteamus viranhaltijoilla oli, että koko muutoksessa on kiireinen aikataulu ja runsaasti
asioita vielä selvitettävänä, mutta samalla
uudistus sisältää myös mahdollisuuden saada
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toimintojen osalta positiivista kehitystä aikaan. Kokouksessa keskusteltiin ja päätettiin
seuraavista asioista: Kuultiin, että toiminnanjohtaja siirtyy syksyllä MTK:n Brysselin
toimistolle kotieläinasiamieheksi. Johtokunta päätti, että toiminnanjohtajan tehtävä julistetaan pikaisesti auki. Liiton omistuksessa on osake Oulussa as Oy Pohjanliitossa Uusikadulla. Alueelle on tulossa kaavamuutoksia, joista johtuen nykyistä rakennuskantaa sieltä puretaan ja uutta tullaan rakentamaan. Liitolla, kuten muillakin sieltä
osakkeita omistavilla tahoilla on nyt mahdollista myydä omistamansa osake, lisäksi myös
siihen liittyvä tontti ja rakennusoikeus.
Myynti toteutuu, jos kaikki osakkeenomistajat suostuvat. Päätettiin ilmoittaa as Oy
Pohjanliitolle, että liiton päätös on myönteinen ko. myynnin suhteen. Keskusteltiin valtiollisten merkkien hakemisesta toiminnassa
ansioituneille henkilöille. Päätettiin, että
tänä keväänä ei haeta ko. merkkejä. Johtokunta päätti, että Markku Karjalainen kerää
kommentit johtokunnalta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevasta lainsäädännöstä
ja laatii pohjatekstin, jota muokataan 8.6.
pidettävässä seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Keskusteltiin Syödään yhdessähankkeen tapahtumasta. Alustavasti sovittiin, että hankkeen teeman mukainen tilaisuus tullaan järjestämään alkusyksystä Kajaanissa yhdessä Kainuun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Lisäksi käytiin läpi tulevat
merkkipäivät sekä niiden huomioiminen ja
päätettiin hankkia viimeistään marraskuun
100 v- juhlaan liitolle uusi, yhteinen lippu,
jolle järjestetään myöhemmin sovittavana
ajankohtana vihkimis- ja käyttöönottotilaisuus sekä päätettiin järjestää tapaaminen
alueen kansanedustajien kanssa heti alkusyksystä.
8.6.2017 junan kokouskabinetissa matkalla
MTK:n liittokokoukseen
Päätettiin strategiatyön jatkamisesta syksyllä uuden toiminnanjohtajan voimin. Käsiteltiin liiton välitilinpäätös. Tehtiin lausunto
uudesta lomituslaista. Käsiteltiin hakemukset toiminnanjohtajan tehtävään.
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21.6.2017 liiton toimisto Oulu
Kokouksessa käsiteltiin syksyn vuosijuhlia.
Valittiin toiminnanjohtajaksi hakeneista
haastateltavat. Kokouksessa linjattiin kesäajan tapahtumiin osallistuvat.
4.9.2017 liiton toimisto Oulu
Kuultiin esitys järjestöremontista. Tulossa
oli muutos mm. jäsenmaksujen määräytymisperusteisiin sekä jäsenetuihin. Todettiin,
että järjestöremontti on tarpeellinen ja
mm. jäsenmaksuperusteiden yksinkertaistamiseen tarvitaan riittävästi toimia. Päätettiin pyytää Perttu Pyykkönen kertomaan järjestöremontista seuraavaan johtokunnan kokoukseen 23.10.2017 ja liiton syyskokoukseen 4.12.2017. Käytiin läpi toimihenkilöiden toimenkuvat, eikä niihin tehty muutoksia. Samoin käytiin läpi toiminnan painopisteitä sekä sovittiin säännöt etätyön tekemiseen. Päätettiin vakinaistaa toimistoassistentti Liisa Pennasen työsuhde. Päätettiin
vaihtaa Matti Tyhtilä Tarja Bäckmanin tilalle
liiton edustajaksi eri toimielimiin ja työryhmiin, joihin liitolta on pyydetty edustajaa.
Samoin päivitettiin mm. liiton tilinkäyttöoikeudet ajan tasalle. Hyväksyttiin säännöt liiton stipenditilille sekä kuultiin liiton 100 v
juhlan järjestelyiden etenemisestä. Hyväksyttiin entisten periaatteiden mukaan laadittu laskelma yhdistyksiltä perittävistä jäsenmaksuista talousarvion pohjaksi sekä päätettiin, että toiminnanjohtaja laatii luonnokset talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta
seuraavaan johtokunnan kokoukseen. Keskusteltiin maatalouspolitiikan ajankohtaisista asioista ja mm. valtion talousarvion
osalta MMM:n osuudesta. Todettiin, että
tuet tulisi kohdentaa aktiiviviljelijöille ja ko.
asiasta päätettiin valmistella aloite syysvaltuuskuntaan. 2.10 tulossa olevassa kansanedustajatapaamisessa otetaan esille budjettiasioiden lisäksi myös poroasiat. Lisäksi päätettiin järjestää seuraava johtokunnan kokous sekä kokouskierroksen aloitus Kuusamossa ja nostaa siellä esille mm. porojen
laiduntamiseen liittyviä haasteita. Päätettiin, että liiton syyskokous on 4.12. Kajaanissa, pitopaikaksi kysytään lukion tiloja.
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20.10.2017 junan kokouskabinetissa matkalla
MMM-ministerin tapaamiseen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitykset liiton
syyskokoukselle valmisteltavista seuraavista
asioista: yhdistysten jäsenmaksut liitolle, liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma, luottamushenkilöiden palkkiot ja äänestystapa
syyskokouksessa. Päätettiin esittää jatkoon
keskusliiton valiokunnissa erovuorossa olevat
liittoryhmittymän edustajat Tarmo Turunen
(elinkeinopolitiikka - ja yrittäjyys) ja Päivi
Sivonen (jäsenpalvelut).
Päätettiin tehdä valtuuskunnalle aloite tukijärjestelmän oikeudenmukaisuudesta ja tukien kohdistumisesta. Johtokunnan kantana
oli, että tuet on kohdistettava aktiivitiloille.
Kuultiin, että liiton 100 v juhliin on tulossa
n. 300 henkilöä ja järjestelyt etenevät hyvin. Päätettiin ottaa ministeri Jari Lepän
kanssa keskusteltaessa esille seuraavat asiat:
porotalouden ja maatalouden samoilla alueilla harjoittamisen ongelmat ja porotalouslain uudistamisen tarpeellisuus, petopolitiikka ja sen riittämättömät korvaustasot,
tukien kohdentuminen aktiiviviljelijöille ja
tilusjärjestelyiden rahoituksen turvaaminen
jatkossa. Liitto oli antanut seuraavat lausunnot: toiminnanjohtajien tiedote sadonkorjuutilanteesta, liiton vastaus kyselyyn maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista.
23.10.2017 Lync-sähköinen kokous
Keskusteltiin valtuuskuntaan tehdystä aloitteesta tukien oikeudenmukaisesta kohdentamisesta ja päätettiin hakea 6.11. pidettävässä kokouksessa C-tukialueen liittoja mukaan aloitteeseen. Avattiin valtuuskunnan
jäsenille perjantaina ministeri Lepän kanssa
käytyä keskustelua, jossa he eivät olleet mukana. Päätettiin puoltaa tulevan järjestöremontin jatkamista suunnitellulla aikataululla. Syksyn valtuuskunnassa on päätettävänä järjestöuudistuksen kokonaisuus, uudet
jäsenmaksumallit hyväksytään vuoden 2018
aikana ja 2020 vuodesta ne otetaan käyttöön.

VALIOKUNTIEN KOKOUKSET
MTK:ssa uudistettiin laajasti kertomusvuonna valiokuntien toimintaa. Valiokuntien
määrää yhtenäistettiin liittojen ja keskusliiton välillä ja kokouksien toimintatapoja sähköistettiin. Lisäksi työ tuotantosuuntien mukaisesti muodostettujen verkostojen luomiseksi käynnistettiin. Jäsenet voivat tulla
verkostoihin mukaan ilman muuta luottamustoimea. MTK-Pohjois-Suomen valiokunnat on valittu yhdessä MTK-Lapin ja MTK:n
metsälinjan kanssa. Valiokunnilla ei ole
sääntömääräistä kokousta, vaan se kokoontuu tarpeen vaatiessa.
Kasvinviljelyvaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Kati
Mattila ja sihteerinä Tarja Bäckman. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa ohjesäännön, budjetin
ja tiedotussuunnitelman toimintavuodelle.
Valiokunta käsitteli kokouksessaan mm. viljamarkkinoita ja keskusteli kauran hometoksiineista sekä niiden torjunnasta.
Kotieläinvaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tuomo
Tamminen ja sihteerinä Sirpa Laitinen. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja
tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm.
eläintautien torjuntaa.
Maaseutunuorten valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Hanna
Luukinen ja sihteerinä Sirpa Laitinen. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä
kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta käsitteli kokouksessaan mm.
eri tapahtumien järjestämistä.
Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tarmo
Turunen ja sihteerinä Tarja Bäckman. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä
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kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta käsitteli kokouksessaan mm.
maakuntauudistuksen etenemistä.
Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Eija Kodis ja sihteerinä Markku Karjalainen. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä
kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta käsitteli kokouksessaan mm.
lomitukseen liittyviä asioita.
Maankäyttö- ja ympäristövaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Aino
Kurtti ja sihteerinä Kaija Kinnunen. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä
kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta keskusteli kokouksessaan
mm. maakuntakaavoituksesta eri maakunnissa ja ympäristöpäivien järjestämisestä.

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Tuomo
Tamminen ja sihteerinä Heikki Rahko. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm.
puunkäytön rajoittamisen uhkaa EU-tasolla
ja teki suunnitelmaa metsäasioiden tiedottamisesta lehdistölle.

NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSET
Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät järjestettiin keväällä 21.3.2017 yksipäiväisenä. Pitopaikka-na oli Arinan kokoustilat Oulussa.
Alustajaina olivat Jouni Liuska Lähitapiolasta, Eija Tam-mela Melasta ja Juha Lappalainen MTK:sta etäyhteydellä. Tilaisuudessa
palkittiin liiton Vuoden Helmi, joka oli tällä
kertaa Kajaanin tuottajayhdistys. Päivien aikana keskusteltiin mm. Lomituksesta, maatilojen vakuutustur-vasta, yrittäjien jaksamisesta, maatalouspoli-tiikasta sekä MTK:n ja
liiton 100-vuotisjuhlista. Ohjelman jälkeen
osallistuttiin MTK 100 juhlavuoden avajaistapahtumaan Oulun torilla.

Jäsenpalvelut-valiokunta

Syksyllä keskityttiin liiton 100-vuotisjuhliin,
eikä erillistä luottamushenkilötapaamista
järjestetty.

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Päivi Sivonen ja sihteerinä Markku Karjalainen. Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja
tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm.
erilaisia jäsenpalvelutarpeita.

TIEDOTUS JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Porot-valiokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Heikki
Lehtiniemi ja sihteerinä Markku Karjalainen.
Valiokunta valmisteli ja hyväksyi ensimmäisessä kokouksessa ohjesäännön, budjetin ja
tiedotussuunnitelman toimintavuodelle. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan mm.
porofoorumin toimintaa ja keskusteli porojen viljelyksille aiheuttamasta haitasta.
Pohjois-Suomen Metsävaliokunta

100. TOIMINTAVUOSI

Kertomusvuonna lehdistö kutsutaan aina yhdistysten kevät- ja syyskokouskierrosten
avauksiin sekä liiton sääntömääräisiin kokouksiin. Lehdistöä saatiin paikalle vaihtelevasti. Liiton johtokunta tiedotti lisäksi ajankohtaisista asioista ja oli jäsentensä toimesta aktiivisesti yhteydessä alueen toimituksiin.
Ministereistä Kimmo Tiilikainen tavattiin tilakäynnillä kerran ja Jari Leppä useaan otteeseen eri tilaisuuksien yhteydessä. Liiton
johtokunta kutsuttiin maa- ja metsätalousministeriöön keskustelemaan porotilanteen
ongelmista. Kansanedustajien maakuntatapaaminen järjestettiin Raahessa yhdessä
metsälinjan kanssa.
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Näiden lisäksi liiton toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet ovat edustaneet alueen viljelijöitä useassa työryhmässä ja verkostossa.

C-ALUEEN YHTEISTYÖ
C-liitot kokoontuivat yhteispalavereihin keväällä ja syksyllä. Ajankohta on aina ennen
valtuuskunnan kokousta ja paikalle kutsuttiin liitosta riippuen puheenjohtajat, toiminnanjohtajat ja valtuuskunnan jäsenet.
Vuonna 2017 pohjoisen tukialueen eli C-alueen kokouksia pidettiin kaksi. Toimielimen
puheenjohtajaksi valittiin Juha Paajanen
Etelä-Savosta ja varapuheenjohtajaksi valittiin Atsoa Ala-Kopsala Keski-Pohjanmaalta.
Juha Paajanen jätti MTK Etelä-Savon puheenjohtajan tehtävät ja samalla tämän elimen puheenjohtajuuden kauden aikana. Sihteerin tehtäviä hoiti MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja Kettunen. Kokouksiin on
kutsuttu MHY ja MTK -liittojen valtuuskunnan jäsenet sekä ja alueen edustajat MTK
johtokunnassa.
C-alueen kevään kokous pidettiin 3.4.2017
Rajalan Riihessä Pihtiputaan Elämäjärvellä
Keski-Suomessa. Kokouksen aluksi keskusteltiin kokoontumisten tavoitteista ja tarpeellisuudesta. Käydyssä keskustelussa nousi esiin,
että yhteisen valmistelun ja valtuuskunnan
kokouksen tuloksen välillä on ollut eroa. Calue on laaja, ja yhteisymmärrystä ei välttämättä saada yrityksestä huolimatta aikaiseksi. Toisaalta todettiin, ettei valtuuskunnan kokoussalissa saataisi senkään vertaa
asioita eteenpäin, jos ei ole yhteistä keskustelua ja valmistelua. Tulee olemaan asioita,
joissa tullaan saamaan yhteinen linja, ja
myös päätöksiin sitoutumiseen uskotaan
edelleen. Todettiin että valtuuskunnalle
tehtävät esitykset ja niiden seuranta ovat
tärkeitä. Valtuuskunnan kokouksessa tulee
tehdä hyviä ehdotuksia ja niitä tulee myös
kannattaa. Todettiin valtuuskunnan puheenjohtajan tehtäviä olevan valtuuskunnan päätöksien kirjaustavasta huolehtiminen ja niiden toimeenpanon seuranta MTK johtokunnassa. Kokouksessa keskusteltiin MTK johtokunnan kokoonpanosta ja kotieläinyrittäjien
edustuksessa siellä sekä kokouspalkkioista.
100. TOIMINTAVUOSI

Kevätvaltuuskunnan kokousasioissa käsiteltiin valtuuskunnan puheenjohtajavalinnoista.
Alueelta Tommi Lunttila ja Matti Heikkilä
olivat käytettävissä jatkokaudelle. Keskusteltiin lyhyesti aloitteista MTK-Punkaharjulta
maaseudun ja haja-asutusalueiden yritysten
kiinteistöverotuksen muuttamiseksi ja kohtuullistamiseksi ja MTK-Pohjois-Savon ja
MTK-Pohjois-Suomen aloite tuettomien peltojen osalta ja Keski-Pohjanmaalta aloite
maa ja metsätalouden tuotantorakennusten
kiinteistöveron alentamisesta. Peltojen tukikelpoisuus, C-Liittojen linjaus oli, ettei ratkaisu voi olla tukien leikkaus/kohdentaminen c-alueen sisältä. Esitettiin raivioiden tukikelpoisuusesityksen muuttamista siten,
että tavoite olisi seuraavaan ohjelmakauden
osana. Kuultiin kokouksessa lomituspalvelulaki- luonnoksesta, metsäkatsaus ja puumarkkina-asioita mm kuutio.fi.
Toinen kokous pidettiin 6.11.2017 Rajalan
Riihessä Pihtiputaalla. Kokousvieraana oli
edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, joka
esitteli järjestöremontin sisältöä, taustaa,
tavoitteita ja toteutustapaa. Yhteinen mielipide oli, että MTK:n johtokunnan syysvaltuuskunnan kokoukselle tehtävään esitykseen oli kokousväellä myönteinen suhtautuminen. Valtuuskunnalle tehtävän esityksen
sisältö on linjaava: Jatketaan jäsenmaksujärjestelmän uudistusta järjestöremontin viitoittamana sekä otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa esitetyt toimintamallien ja
jäsenpalveluiden kehitystyö. Pyykkönen painotti, että järjestöremonttia tehdään toiminta edellä. Leader-mallia pidettiin toimivana ja etenkin yleishyödylliseen toimintaan
painottuvana mahdollisena kehitystienä. Toivottiin toiminta-malleja ja apuvälineitä hakuprosessiin. Edunvalvontaan tarvittavan rahoituksen määrä kiinnosti, sekä mitä tarkoittaa perusedunvalvonnan taso. Tällä hetkellä
jäsenmakuja MTY:ltä saadaan 7,5 milj. €.
Siitä jää yhdistyksiin 1,5 milj, Liittojen osuus
5,8 milj.€ josta lähtee eteenpäin 2,3, milj.€.
todettiin, että alueelliset erot yhdistysten ja
liittojen nykyisessä edunvalvonnassa ovat
suuret. Maakunnallista toimintaa pidetään
tärkeänä ja siitä tulee pitää kiinni.
Keskusteltiin MTK Pohjois-Suomen valtuuskuntaesityksestä ja sovittiin, että liitot tekevät siihen osallistumispäätöksensä itsenäisesti. Syysvaltuuskunnan asialistan osalta
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keskusteltiin MTK -liittojen, metsänhoitoyhdistysten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen
noston tuomasta signaalista jäsenkuntaan.
Päätettiin, että esitys kannustepaketin jatkamisesta tehdään valtuuskunnan kokouksessa ja sitä kannatetaan.

Perinteisessä lomituksen ajankohtaispäivässä
oli paikalla n. 60 henkeä. Tilaisuudessa olivat
mukana lomituslain muutosta valmistelevasta
työryhmästä maatalousyrittäjä Paula Pusa sekä
Melasta Päivi Wallin. Maakuntauudistuksen näkökulmaa toi Timo Lehtiniemi POPELY:sta.

Nimettiin Atso Ala-Kopsala puheenjohtajaedustajaehdokkaaksi taloustyöryhmään.
Keskusteltiin, että satokausi on tuonut taloudellisia menetyksiä suurelle joukolle viljelijöitä. Tilakohtaiset erot ovat isot. Keskustelussa nousi Pohjoisen tuen maksuvaltuuden käyttäminen satovahinkojen korvaamiseen ja muiden kansallisten tukien mahdollisuudet.

Lomituspalvelulain muutoksen vaikutuksista
kokouksessa esitettiin voimakas huoli, sillä
muutosten arveltiin vaikeuttavan palvelun saamista entisestään sekä rajaavan selkeästi laajemman yrittäjäjoukon palvelun ulkopuolelle,
kun järjestämisvastuu siirtyy vuonna 2020
maakunnille.

JUHLAT, RETKET, TAPAHTUMAT JA
TOIMINTA
MTK:n elokuvaprojekti
MTK-liittojen hallussa on ollut runsas määrä
järjestötyössä käytettyä filmimateriaalia.
Materiaali ei ole ollut asianmukaisesti taltioituna, vaan sen arvo historiallisena ajankuvana järjestöstä ja maaseudusta oli tuhoutumassa aineiston säilytyksen kannalta epäasianmukaisissa arkistoissa. MTK:n juhlavuoden
aikana saatiin yhteisestä aineistosta restauroitua ja muutettua digitaaliseksi yhteensä 91
elokuvaa. Ääninauhoja pystyttiin rahoitusraamissa tallentamaan yhteensä 39 kpl. Lisäksi
hankkeessa tuotettiin On meillä kontumme
kultaiset - Elokuvat MTK:n 100-vuotisessa järjestötyössä -lyhytelokuva järjestön käyttöön.
Lyhytfilmi nostaa esiin elokuvien roolia MTK:n
kenttätyössä osana maatalouden, metsien
kasvatuksen ja suomalaisen ruuan historiaa.
Hanketta olivat rahoittamassa MTK:n säätiö,
Juho Jännes -säätiö, Hannes Gephard -rahasto, MTK ja MTK -liitot. Saadun rahoituksen
myötä asiaa on hallinnoinut MTK Keski-Suomi
ja projektia ovat pääasiassa vieneet eteenpäin Anja Kettunen MTK Keski-Suomi ja Kari
Aikio MTK Häme. Aineisto tulee myös Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmaan
ja sen säilytykseen jäävät myös elokuvakelojen arkistokappaleet. Hanke on alkanut vuoden 2016 elokuussa ja viimeiset toimenpiteet
tehdään kevään 2018 aikana.

Koulutuksista
17.1.2017 järjestettiin koululähettiläs -koulutus Tyrnävällä. Mukana oli 7 innokasta
nuorta.
15.3.2017 Peruskauraa –tilaisuudessa Siikalatvalla kerrottiin perusasioita järjestötoiminnasta uusille luottamushenkilöille. Paikalla 8 henkilöä.
Liittokokous ja järjestön juhla MTK 100
vuotta
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
MTK ja MTK-Pohjois-Suomi ry täyttivät viime
vuonna 100 vuotta.
Juhlavuosi käynnistyi järjestössä Maa jalkojemme alla -valotaideteoksen julkaisulla.
Teos oli esillä ensimmäisen kerran liiton alueella 21.3., jolloin vietimme illalla iloista
kuluttajajuhlaa Oulun kauppatorilla. Torilla
oli nähtävillä traktoreita ja metsäkonesimulaattori. Paikalla oli myös Suomen historiassa ja maatalouden kehityksessä merkittävässä roolissa ollut Suomen hevonen työkoneineen. Tarjosimme yleisölle kuumaa juotavaa ja mukavaa yhdessä oloa. Perheen pienimmille oli tarjolla ponitalutusratsastusta
ja polkutraktorirata taitoajon harjoittelua
varten. Osallistujille jaettiin myös ruisleivät,
paikalla oli lähes 100 osallistujaa.
Kesäkuussa 10.6.2017 vietettiin järjestön
suurinta juhlaa, 100 vuotisliittokokousta Helsingissä. Liittokokouksesta tehdyn videokoosteen linkki löytyy tuottajaliiton nettisivuilta
osoitteesta mtk.fi.

Lomituksen ajankohtaispäivä 10.2.2017
100. TOIMINTAVUOSI
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Elokuun lopulla vietettiin valtakunnallisesti
Syödään yhdessä tapahtumaa, jossa kuluttajia kutsuttiin syömään yhdessä hyvää kotimaista ruokaa. Samalla tehtiin kunniaa suomalaiselle ruokakulttuurille ja pöytätavoille.
Liiton 100 v juhlavuoden yhtenä tilaisuutena
oli Syödään yhdessä tapahtuma 25.8 Paltamossa Jättiläisenmaassa. Paikalla oli eri sidosryhmien edustajia 30 ja samalla tilaisuudessa vietettiin ProAgria Kainuun johtajan
Osmo Tiikkaisen eläkkeelle siirtymistä.
Liiton vuosijuhla 11.11.2017
Liiton 100v-juhlat järjestettiin 11.11.2017
Oulussa. Paikalle tuli jäsenistöä ja sidosryhmien edustajia yhteensä 280 henkeä. Pääpuhujina tilaisuudessa olivat pääministeri Juha
Sipilä, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja
Valion toimitusjohtaja Annika Hurme. Puheissa korostui pitkäjänteinen työ monipuolisen pohjoissuomalaisen maaseudun hyväksi, jonka tulevaisuus on vahva ja voimallinen. Juhlassa jaettiin huomionosoitukset
järjestötyötä tehneille luottamushenkilöille.
Juhlassa esillä ollut valokuvaesitys on näkyvillä jäsenille mtk.fi-jäsensivustoilla.
Muita tapahtumia
Kuntokurssi järjestettiin 27-29.1.2017, pitopaikkana oli Rokua Health & Spa. Kurssille
osallistui 34 henkilöä ja ohjelmassa heille oli
mm. erilaisia liikuntaryhmiä, paritanssin
opetusta sekä hierontaa.
Ruokavisan voittajaryhmän palkitsemistilaisuus järjestettiin 18.5. Kinnusen Myllyn rehutehtaalla Utajärvellä. Ruokavisan alueellisen kisan voitti Kuulammen koulun oppilasryhmä Tyrnävältä. Palkitsemistilaisuudessa
liitto tarjosi ryhmälle mahdollisuuden tutustua rehunvalmistukseen ja yrityksen toimintaan.
Metsäiltamat pidettiin Ruukissa Paavolan
Nuorisoseuran lavalla 20.5. Tilaisuudessa oli
liiton lisäksi mukana useita eri metsäalan
toimijoita omine esittelypisteineen. Illan aikana tanssilavalla oli paikalla yli 850 henkilöä.
Liitto järjesti yhdessä MTK Oulunseudun
kanssa ison koululaistapahtuman 22.9. Oulussa Mty Lambergian maatilalla. Päivän aikana yli 1000 Oulun koulujen 4- luokkalaista
100. TOIMINTAVUOSI

pääsi tutustumaan tilaan. 23.9. tilalla oli
Päivä Maalla- tapahtuma ja päivän aikana tilalla vieraili yli 700 henkilöä.
Liitto oli mukana omalla osastolla Oamk:n
Oulussa järjestämässä Likis-lähiruokatapahtumassa 23-24.9.
Maa- ja metsäväen iltamat järjestettiin alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa 29.9 Sotkamossa Naapurinvaaran huvikeskuksessa.
Tapahtuma oli perinteen mukaan hyvin suosittu, sillä paikalla oli yli 1000 osallistujaa.
Maaseutunuorten lentopalloturnaus pelattiin
18.11. Nivalassa Liikuntahallilla. Turnaus
järjestettiin jo 26:nen kerran ja mukana oli
kaikkiaan 8 joukkuetta eri puolilta liiton aluetta. Vuoden 2017 turnauksessa voiton vei
MTK Limingan joukkue.
Kuluneen vuoden aikana liiton ja maaseutunuorten valiokunnan jäsenten toimesta käytiin pitämässä joitakin kertoja luentoja
MTK:n ja maaseutunuorten toiminnasta maaja metsätalousalan opiskelijoille eri oppilaitoksissa. Maaseutunuorten toimesta jatkettiin kansanedustajien kummitilatoimintaa
niiden henkilöiden kanssa, joilla oli jo edellisellä vaalikaudella ollut oma kummitila sekä
samalla aloitettiin kummitilatoimintaa uusien kansanedustajien kanssa.
Kevätkokouskierros
Kevätkokouskierroksen esitysaiheina olivat
mm. maatalouspolitiikan uudistus, juhlatilaisuuksien valmistelu ja osallistuminen ja lomituksen tilanne.
Syyskokouskierros
Syksyn kokouskierrokselle yhdistyksissä keskusteltiin tukien kohdentumisen epäoikeudenmukaisuudesta. Aiheeksi nousivat myös MTKPohjois-Suomen koillisosan ja MTK-Lapin
eteläosan kunnissa esiintyvät ongelmat maaja porotalouden yhteispelin kanssa. Ongelmana on, ettei porojen laiduntamista viljelysmailla estetä poronhoitolain määräämällä
tavalla ja asiasta kärsivät nurmea aktiivisesti
viljelevät maatilat. Ammatin harjoittaminen
vaarantuu jatkuvien satovahinkojen vuoksi.
Ongelman laajuus on havaittu yhteistyöryhmä Porofoorumin kautta. Kokouksissa et-
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sittiin aktiivisesti keinoja tilanteen parantamiseksi molempien elinkeinojen kannalta.
Toisena asiakohtana käsittelyssä oli petoeläinten aiheuttamat vahingot. Viljelijöiden on vaikea toteuttaa tuotantoeläinten
laidunnusvaatimusta vahinkojen vuoksi ja
metsästyskoirien käyttöä joudutaan merkittävästi rajoittamaan. Ongelma-alueilla metsästyslupien saanti kestää liian kauan ja vaikeuttaa asian korjaamista. Tuottajaliitto
vaatii lupaprosessin vaatiman byrokratian
vähentämistä ja nopeuttamista, jotta häirikköpedot saadaan pois alueelta. Muistutimme
myös toimijoita Tassu-järjestelmän käytöstä, jotta lupaviranomaiset saisivat kattavasti tietoa alueen ongelmista.

perinteisesti Kainuun Elintarvikepäivällä,
jossa pyritään etsimään uusia ja innovatiivisia näkökulmia, yrittäjiä sekä ideoita
liittyen maaseutuyrittäjyyteen. Vuonna
2017 Elintarvikepäivän yksi pääpuhujista
oli Gold&Green Foodsin Maija Itkonen,
yritys on ehkä paremmin tunnettu Nyhtökaura-tuotteestaan. Päivän teemana oli
innovatiivisuus, sinnikkyys, lähiruoka sekä
viennin mahdollisuudet. Usko itseensä ja
sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Verotilaisuudet 24.1.2017 Kajaani ja
31.1.2017 Liminka
Paikalla yhteensä 100 kuulijaa. Luennoitsijoina MTK:sta johtaja Timo Sipilä ja verohallinnosta Markku Kovalainen. Tilaisuuksissa
käytiin läpi ajankohtaiset uudistukset ja
edunvalvonnan onnistumiset veropoliittisissa
asioissa.

HANKETOIMINTA
MaaseutuHarava-tiedonvälityshanke
MaaseutuHarava-hanke käynnistyi maaliskuussa vuonna 2016 ja vuonna 2017 sen
toiminta oli jo vakiintunut Kainuussa. Tiedonvälityshankkeena sen oleellisiin funktioihin kuuluu jakaa oleellista tietoa niin
sidosryhmille kuin maaseutuyrittäjille.
Tähän olemme pyrkineet keräämällä kuulumisia kentältä viljelijöiden suunnalta
sekä tekemällä yhteistyötä erinäisten
hanketekijöiden kanssa Kainuussa. Pyrimme tuottamaan ajankohtaista tietoa
kentälle ja luomaan uusia näkökulmia tilaisuuksien ohessa. Tässä olemme mielestäni onnistuneet ja vuosi 2018 jatkuu samalla aktiivisuudella.
Maaseutuyrittäjien otollinen aika osallistua tilaisuuksiin rajoittuu enimmäkseen
aikavälille marraskuu-huhtikuu. Hankkeessa on pyritty sijoittamaan tilaisuudet
tämän aikavälin sisälle, jotta kaikilla on
mahdollisuus osallistua. Vuosi aloitettiin
100. TOIMINTAVUOSI

Kuvassa Laura Mulari puhumassa hankkeen tilaisuudessa.

Hanke ei pelkästään keskity uusiin ideoihin vaan tiedostamme myös maaseutuyrittäjien ”konkreettisen” tiedonvälityksen tarpeen. Vuosittain olemme järjestäneet maataloustukiin liittyvät tukiinfot Kainuun eri paikkakunnilla sekä perinteinen luomuinfo yhdessä Kainuun ELYkeskuksen kanssa, jonka sekä Vipu-infot
maaseutuhallinnon toiveesta.
Keskityimme myös viljelijöiden työhyvinvointiin hankkeessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointi-seminaarissa
keskusteltiin mm. arjen hallinnassa ja
oman työn arvostamisesta. Tunne oman
työn merkityksellisyydestä ja onnistumisen tunteesta on jokaiselle työntekijälle
voimavara.
Syksyllä 2017 hanke järjesti juridiikka-infon
maaseutuyrittäjille. Tilaisuudessa oli puhujana asianajaja Kai Rissanen Kajaanista. Kyseinen tilaisuus tuli tarpeeseen ja tulemme
järjestämään sen uudestaan samankaltaisena vuonna 2018 alkutalvesta.

17

Pienryhmä/Teema

Paikkakunta

Kokoontumiset 2017

Hlömäärä

Hyvinvointi

Haapajärvi

9.2, 2.3,
30.3, 2.5.

6, 4, 5 ja
3

Hyvinvointi

Pulkkila

21.3,
11.4, 25.4

9, 9 ja 7

Työ

Haapajärvi

15.2,
12.5.

5 ja 5

Työn muutos

Ylivieska

23.2.

6

SPV

Ylivieska

2.3.
ja
18.4.17

6 ja 5

SPV

Kalajoki

13.3, 11,4

3 ja 4

SPV

Liminka

27.4

7

Lupa muutokseen -hanke
Lupa muutokseen –hanke pyörähti käyntiin lokakuussa 2016. Vuoden 2017 alussa hanke järjesti yhdeksän aktivointitilaisuutta, joihin
osallistui yhteensä 80 henkilöä. Seuraavassa
tilaisuuksien aikataulu ja paikkakunnat:
24.1. Haapajärvi, Haapajärven ammattiopisto
31.1. Haapavesi, Haapaveden ammattiopisto
7.2.Ylivieska, Ylivieskan ammattiopisto
14.2. Kalajoki, Kalajoen ammattiopisto
21.2. Siikalatva Pulkkila, Pulkkila-Sali
28.2. Taivalkoski, Hotelli Herkko
14.3. Utajärvi, Rokua health&spa
21.3. Liminka, Vihiluodon Kalaravintola
28.3. Yli-Ii, Seurakuntatalo
Aktivointitilaisuuksia varten hanke tuotti
Lupa muutokseen –videon Eeva-Kaisan ja
Heikin tarinan, joka on nähtävissä YouTubessa ja Oamkin ePookissa. Pienryhmätoiminta käynnistyi sitä mukaa, kun aktivointitilaisuuskierros eteni. Pienryhmätoiminnassa
samoin kuin aktivointitilaisuuksissa on painotettu luottamuksen merkitystä ja vaitiolovelvollisuutta. Seuraavassa pienryhmien teemat, paikkakunnat, kokoontumiskerrat sekä
osallistujamäärät/kerta.

Parasta antia pienryhmätoiminnassa on maatilayrittäjien toisiltaan saama vertaistuki,
jonka he ovat kokeneet erittäin tärkeäksi.
Yrittäjät ovat keskustelleet myös yhteistyömahdollisuuksista, mikä on yksi hankkeen tavoitteista.
Syksyllä hanke järjesti Luonnosta hyvinvointia –tapahtuman Rokualla 18.-19.10. Tapahtumaan osallistui 30 henkilöä. Lisäksi hanke
järjesti kolme Maatilan sukupolvenvaihdospäivää seuraavien yhteistyökumppaneiden
kanssa:
3.10. Ylivieska, Ylivieskan ammattiopisto, 41
osallistujaa, YritysAgro II, ProAgria Oulu
5.10. Liminka, Limingan luontokeskus, 64
osallistujaa, YritysAgro II, ProAgria Oulu
21.11. Haapajärvi, Haapajärven ammattiopisto, 76 osallistujaa, Jedu ja maaseututoimi

Kuva maatilan sukupolvenvaihdospäiviltä Limingasta.
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Hankkeen toimeenpiteisiin kuuluvat myös tilakäynnit, joita ovat tehneet hankkeen Soteja maatilatalouden asiantuntijat. He ovat
käyneet kartoittamassa yrityksen tilannetta
paikan päällä. Näin heidän on ollut helpompi
tuoda esille uusia näkökulmia ja kehittämisehdotuksia yrityksen toimintaan. Jatkossa
mentoreiksi pyritään saamaan myös toisia
yrittäjiä, jotka ovat itse käyneet onnistuneesti läpi samankaltaisen muutosprosessin.

16.11.17 Hailuoto MTK-yhdistyksen kokousHankeinfo
28.11.17 Oulu Melan Hyvinvointipäivä Esittelypäivä
Lupa muutokseen –hanke päättyy 31.8.,
mutta hankkeelle haetaan jatkoaikaa mahdollisesti vuoden 2018 loppuun.
www.oamk.fi/lupa-muutokseen
www.facebook.com/lupamuutokseen

Hankkeen toimintaa on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa hankeinfojen ja esittelypöytien
avulla:
4.-5.1.17 Kalajoki Nurmipäivät Esittelypöytä
1.2.17 Muhos ja Tyrnävän kunta/Ympäristökorvauskoulutuspäivä Hankeinfo
4.2.17 Oulainen Hyvinvointimessut Esittelypöytä
24.2.17 Ylivieska Ryskypäivät Esittelypöytä
23.3.17 Siikajoki MTK-yhdistyksen kokous
Hankeinfo
24.3.17 Pyhäjoki MTK-yhdistyksen kokousHankeinfo
26.3.17 Utajärvi MTK-yhdistyksen jäsentapahtuma Hankeinfo
28.3.17 Vaala MTK-yhdistyksen kokous Hankeinfo
30.3.17 Pyhäjärvi MTK-yhdistyksen kokousHankeinfo
12.4.17 Muhos Maatilojen yhteistyöseminaari
Hankeinfo
20.4.17 Utajärvi Riesasta rahaksi –teematyöpaja Hankeinfo
21.4.17 Rantsila Riesasta rahaksi –teematyöpaja Hankeinfo
3.5.17 Vihanti Luomutuki-info Hankeinfo
5.6.17 Merijärvi MTK-yhdistyksen tilaisuusHankeinfo
3.8.17 Alahärmä Nurmi2017 Esittelypöytä
9.8.17 Ruukki Luken Peltopäivä Esittelypöytä
9.9.17 Ruukki Luomu- ja lähituotemarkkinat
Esittelypöytä
18.9.17 Oulu Pohjolan Maidon syysmarkkinat
Esittelypöytä
19.9.17 Haapavesi Pohjolan Maidon syysmarkkinat Esittelypöytä
20.9.17 Toholampi Pohjolan Maidon syysmarkkinat Esittelypöytä
30.10.17 Pyhäntä MTK-yhdistyksen kokousHankeinfo
30.10.17 Vaala Yrittäjäilta Esittelypöytä
100. TOIMINTAVUOSI
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JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

tasoista edunvalvontaa tehdään yhdessä MTK
Keskusliiton kanssa, jossa tuottajaliitto on
jäsenenä yhdessä 13 muun tuottajaliiton
kanssa.
Vuosittaisena tavoitteena on aktivoida järjestönjäseniä yhteydenpitoon, keskusteluun
ja edunvalvontaan. Tulevaisuudessa aktivointia tehdään entistä enemmän edullisten
ja tehokkaiden sähköisten kanavien kautta
perinteisiä kanavia unohtamatta.
Järjestäytyminen

Kuva johtokunnan eduskuntavierailulta.

Yleistä
MTK-Pohjois-Suomi ry:n johtokuntaan kuuluu
10 jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain tuottajaliiton vuosikokouksessa sovitun kiertojärjestyksen ja valinta-alueiden mukaisesti.
MTK-Pohjois-Suomi ry:n alue muodostuu
pääosin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maakuntien alueesta. Pohjois-Pohjanmaalta
Alavieska, Kalajoki, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska kuuluvat MTK-Keski-Pohjanmaan alueeseen. Alueen maatalous on monipuolista
ja toiminnan yhtenä perustekijänä on elinvoimainen ja puhdas luonto, josta tuotetaan
Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet.
Liiton jäseninä on alueen 43 tuottajayhdistystä. Tuottajayhdistysten jäsenmäärä on
31.12.2017 tilanteessa 11 309. Liiton yhteisöjäseniksi kuuluvat yhdeksän yhteisöjäsentä: OSK ItäMaito, OSK Pohjolan Maito, Lihakunta, Pohjois-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto, LähiTapiola Pohjoinen, LähiTapiola
Kainuu-Koillismaa, MHY Länsi-Kainuu, MHY
Ylä-Kainuu ja MHY Kainuu.
Liitolla on työsuhteessa 5 työntekijää, joita
ovat toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, kenttäpäällikkö Markku Karjalainen, järjestöagrologi Sirpa Laitinen, hanketyöntekijä Heidi
Kumpula ja toimistoassistentti Liisa Pennanen. Liiton ydintoiminta perustuu yhdistysten kautta luottamushenkilöiden kautta tehtävään työhön kunnallisessa ja maakunnallisessa edunvalvonnassa. Valtakunnan ja EU:n
100. TOIMINTAVUOSI

Liiton johtokunnan puheenjohtajana toimi
Jari Ahlholm ja varapuheenjohtajana Tuija
Korhonen. Liiton valtuuskunnanjäseninä kertomusvuonna toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Ari Varis, Laura Mulari ja
Jukka Ojantakanen. Liiton toiminnanjohtajana toimi Tarja Backman 31.7.2017 saakka
ja 1.9.2017 alkaen Matti Tyhtilä. Muita henkilöstövaihdoksia ei ollut.
Kokoukset
Liiton kevätkokous pidettiin Oulunsalotalolla
24.4.2017. Paikalla oli alustajana MTK:sta
Seppo Kallio. Keskustelussa nousi esille EU:n
muutokset ja maatalouden kannattavuus.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016. Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksestä 91 virallista
kokousedustajaa ja yhteisöistä 4 edustajaa.
Yhteensä paikalla oli 95 kokousedustajaa ja
kaikkiaan 107 henkeä.
Liiton syyskokous pidettiin Kajaanissa
4.12.2017. Alustajana oli MTK:sta Perttu
Pyykkönen. Hänen esityksensä keskittyi
suunnitteilla olevaan järjestöuudistukseen.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018 sekä
tehtiin luottamushenkilövalinnat liiton edustajiksi. Kokoukseen osallistui 32 yhdistyksestä 97 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä
3 edustajaa. Yhteensä paikalla oli 100 kokousedustajaa.
Vaikuttaminen ja toiminta
Kertomusvuoden aikana vietiin MTK:n valiokuntauudistus käytäntöön. Siirtyminen perinteisistä kokoustavoista sähköisiin ei ole nopeaa ja uudistustyötä jatketaan tulevina
vuosina. Kokouksia pidettiin vähemmän,
mutta toisaalta sähköisiä kanavia ei saatu
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käyttöön odotetulla tavalla. Aktiivisuutta
tarvitaan ja hyödyt korostuvat tuottajaliiton
osalta senkin vuoksi, että alue on laaja ja
toimintaan tulee merkittävästi kustannuksia
matkakuluista, joilta vältytään käyttäen sähköisiä kanavia.
Maatalouspolitiikassa pinnalla olivat maakuntauudistus, lomituslainmuutos, eläinten
hyvinvointi -lakiluonnoksen valmistelu, ministeriön valmistelu maatalouden byrokratian vähentämisestä, raivioiden tukikelpoisuus, tukien kohdentuminen, peltoporojen
aiheuttamat ongelmat, alueen petotilanne
ja syksyn sadonkorjuun merkittävät haasteet. Metsän osalta tärkeimpiä onnistumisia
olivat LULUCF-ja REDII-päätös positiivisesti
metsänomistajan kannalta. Tätä edunvalvontaa tehtiin tiiviisti MTK:n metsälinjan
kanssa. Eläinten hyvinvointiasiassa ja sateisen syksyn sadonkorjuulle tuomat haasteet
saatiin hyvin lehdistön kautta julkisuuteen ja
maatalouden vaikeuksille löytyi tukea kuluttajilta. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite
maatalouden kannattavuuden parantamiseksi valui entistä kauemmaksi, koska tilojen talous on erittäin heikko. Satovahinkojen
lisäksi kotieläintiloille tuo ongelmia kuivikkeiden heikko saatavuus. Edellä mainittuja
asioita on viety tapaamisissa ministeri
Kimmo Tiilikaisen ja ministeri Jari Lepän
kanssa sekä yhdessä metsävaliokunnan
kanssa alueellisessa kansanedustajatapaamisessa Siikajoella.

Talous
Tilikauden ylijäämä oli kertomusvuonna
30.911,99 euroa ja taseen loppusumma
1.969.518,34 euroa. Taseessa näkyvä vieras
pääoma muodostuu jäsenyhdistysten sijoituksista MTK:n liittotilille. Ylijäämään vaikuttivat sijoitustoiminnan tuotot, jolla osaltaan varauduttiin 100v-juhlien aiheuttamiin
kuluihin. Tämän johdosta osakesijoituksia
realisoitiin keväällä ja valiokuntienkokouksia
pidettiin tavanomaista vuotta vähemmän,
jolloin kokouskuluja tuli vähemmän. Myös
neuvottelupäivät järjestettiin yksipäiväisenä
pelkästään keväällä. Liitolla on vuokra-asuntoja kolme Oulussa ja yksi Kajaanissa. Niiden
vuokrausastetta on saatu korotettua paljolti
edellisvuonna tehtyjen remonttien ansiosta.
Tämä on myös lisännyt ylijäämää. Tuottajaliiton talous antaa mahdollisuuden lisätä toimintaa ja tuo puskuria tuleville vuosille.

Satavuotiaan järjestön juhlat keskusliitossa
ja liitossa olivat tarpeellisia ja onnistuneita
tilaisuuksia. Juhlissa huomioitiin pitkän luottamustyön tehneitä ja toiminnassa mukana
olleita henkilöitä. Palaute tilaisuuksista on
ollut myönteistä ja osaltaan kertoo näiden
tarpeellisuudesta.
Hankkeet
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella liitolla on toiminut Lupa muutokseen -hanke
yhteistyössä Ouluseudun Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa työskenteli liitossa
Sirpa Laitinen. Kainuun maakunnan alueella
toimii Maaseutuharava-hanke. Hankkeessa
työskenteli liitossa Heidi Kumpula.

100. TOIMINTAVUOSI

21

Osallistujat johtokunnan kokouksiin 2017
12.1.2017

2.3.2017

16.3.2017

27.3.2017

17.5.2017

20.10.2017

23.10.2017

Jari Ahlholm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sauli Joensuu

x

x

x

x

x

x

x

x

Eija Kodis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eija Komulainen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tuija Korhonen

x

x

x

x

x

x

Samuli Leinonen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hanna Luukinen

x

x

x

x

x

x

Tiina Pietikäinen

x

x

x

x

x

x

x

Tuomo Tamminen

x

x

x

x

x

Hemmo Turpeinen

x

x

x

OSUUSKUNTIEN TERVEISET
Atrialaisten yhtiöiden vuosi 2017
Atrian viime vuoden toiminnan keskiössä oli
arjen vahva tekeminen. Se tuotti tulosta,
kun kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihdot nousivat ja kaikki tekivät positiivisen tuloksen. Erityisen ilahduttava oli Suomen ja
Balttian vahvat tulokset. Balttia oli Atrian
kannattavin liiketoiminta-alue. Pettymykseksi on taas luettava Skandinavian tuloksen selvä heikennys. Atrian liikevaihto
nousi viime vuonna ollen 1.436,2 M€
(1.351,8) ja liikevoitto oli ilman kertaeriä
40,9 M€ (31,8). Tunnusluvut liiketoimintaalueittain ja ilman kertaeriä olivat seuraavat: Atria Suomen liikevaihto oli 986,4 M€
(932,3), Skandinavian 355,1 M€ (343,4), Venäjän 85,7 M€ (71,8) ja Baltian 37,4 M€
(34,4). Atria Suomen liikevoitto oli 36,3 M€
(24,2), Skandinavian 4,8 M€ (8,4), Venäjän
0,8 M€ (-0,7) ja Baltian 2,7 M€ (0,7). Atrian
tekeminen kaikilla liiketoiminta-alueilla oli
vahvaa. Tuloksellisesti Skandinavia oli pettymys, mutta siellä satsataan vahvasti broilerin tuotantoon ja sen uskotaan tuovan tulevina vuosina hyvää tulosta. Atrian tärkein
100. TOIMINTAVUOSI

8.6.2017

21.6.2017

x

4.9.2017

x

x
x

x

x

x

päänavaus oli pääsy Kiinan valtaville markkinoille. Vienti käynnistyi toukokuussa 2017 ja
sinne vietiin noin 3,5 miljoonaa kiloa viime
vuonna lihaa. Atrialla on siellä monia hankkeita menossa ja niiden uskotaan tuovan lisäkauppoja tulevina vuosina. Lisäksi yhtiö
onnistui löytämään Tanskasta loistavan yhteistyökumppanin, joka käyttää noin 5 miljoonaa kiloa vuodessa Atrian nautaa. Tanskalainen ravintolayrittäjä voitti Atrialaisella
naudalla makutesteissä useita maailmanmestaruusmitaleita, myös kultaisen.
A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy
A-Rehu kykeni edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja sen liikevaihto kipusi jälleen uuteen ennätykseen ollen 120,5 (113,4)
miljoonaa euroa. Yhtiö toimitti tiloille viime
vuonna peräti 615,5 miljoonaa kiloa rehua.
Molemmat rehutehtaat (Varkaus ja Koskenkorva) kävivät keskeytymättömässä kolmivuorossa ja tehtaiden kapasiteetti oli lähes
täyskäytössä. Jatkuvan kasvun innoittamana
A-Rehu pohtii liiketoiminnan laajentamista.
Yhtenä vaihtoehtona on uuden tehtaan rakentaminen. Varkauden tehtaan kapasiteetin
nostoinvestointi valmistui vuoden 2017
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alussa ja se saatiin kertomusvuonna nostettua käytännössä täyteen kapasiteettiin.
A-Tuottajilla viime vuosi oli varsin tasaista
tekemistä. Sian ja naudan hankintaosuus
kasvoi ja broilerin laski. Kotimainen lihankulutus kasvoi edelleen 1 % vaikka alla oli edellisvuoden peräti 3 % kasvu. Suomalaiset söivät lihaa 34,5 (31,5) miljoonaa kiloa enemmän kuin sitä tuotettiin. Sianlihan tuotanto
oli 181,2 (190,1) Mkg (-5 %) ja kulutus 183,8
(194,5) Mkg (-4 %), naudanlihan tuotanto
85,4 (86,0) Mkg (-1 %) ja kulutus 106,0
(105,1) (+1 %) Mkg, siipikarjan tuotanto
130,0 (125,4) Mkg (+4 %) ja kulutus 137,3
(129,3) Mkg (+6 %) ja karitsan tuotanto 1,0
(0,9) Mkg (+-0 %) ja kulutus 2,0 (2,0) Mkg
(+2 %). Atrian hankintaosuudet vuonna 2017
olivat seuraavat: sika 42,6 (42,1) %, nauta
48,4 (48,0) %, siipikarja 43,7 (47,6) % ja yhteensä kaikki lihalajit 44,0 (44,9) %. Atrian
porsasvälityksen osuus oli 48,4 (52,2) %,
mikä tarkoitti 790.209 (829.776) välitettyä
porsasta. Vasikoita välitettiin 110.536
(108.882) kpl ja välitysosuudet olivat seuraavat: ternivasikka 60,1 (62,8) %, pihvivasikka
57,7 (58,8) % ja normaali välitysvasikka 36,6
(38,5) %. Vasikkavälitys nousi edelleen edellisvuodesta kappaleina, mutta välitysosuus
hieman laski.
A-Tuottajien maksamat tuottajahinnat nousivat vuoden aikana 4,2 (1,4) %. Sian ja naudan hinnat nousivat hieman, lehmän hinta
nousi eniten. Broilerin tuottajahinta oli laskussa. Sitä painoi lisääntynyt kilpailu kotimaan vähittäiskaupassa. Lihantuotannon
suurin tulevaisuuden uhka on yksinkertaisesti
liian alhainen tulonmuodostus lihantuotantotiloille ja myöskin teollisuudelle. Atria on
kovasti tehnyt ponnisteluja vaihtoehtoisten
vientikanavien löytämiseen laadukkaalle kotimaiselle lihalle.
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Osuuskunnat
Itikka osuuskunnan jäsenmäärä laski enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäseniä oli
31.12.2017 yhteensä 1.394 (1.540) kpl, vähennystä edellisvuodesta -146 (-9,5 %) jäsentä. Lihakunnan jäsenmäärä laski hieman
vähemmän kuin Itikan. Jäseniä oli
31.12.2017 yhteensä 2.592 (2.735) kpl, vähennystä edellisvuodesta -142 (-5,2 %) kpl.
Itikan jäsenmäärän suurempaa laskua selittää se, että osuuskunta erotti kaikki ne jäsenet, jotka eivät kehotuksen jälkeenkään
maksaneet vähintään yhtä osuutta täyteen
eli 250 euroa. Itikan omistusosuus Atriasta
oli vuoden vaihteessa 29,92 % ja Lihakunnan
omistusosuus 27,84 %. Osuuskuntien äänivalta on sen sijaan merkittävästi suurempi.
Itikka osuuskunnan ääniosuus on 47,42 % ja
Lihakunnan 39,56 %. Lihakunta osti Atrian
osakkeita lisää 9.276 kpl. Molemmat osuuskunnat tekivät kertomusvuonna hyvän tuloksen. Itikka osuuskunnan tulos oli 4.796.515
euroa ja Lihakunnan 3.142.691 euroa. Molemmat osuuskunnat maksoivat osuuspääomalle korkoa 15 %. Lihakunta jatkoi Kuopion Kelloniemen tontin kaavoitusprosessia
yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Kelloniemeen tulee uusi osayleiskaava, joka valmistunee talvella 2019.

Kiitämme kaikki tuottajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja
toivomme menestystä vuodelle 2018.
Reijo Flink
toimitusjohtaja
Itikka osuuskunta/Lihakunta
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MTK-Pohjois-Suomi ry:n Tilinpäätös vuodelta 2017
MTK-Pohjois-Suomi ry:n Tilinpäätös vuodelta 2017
TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Koulutus- ja kurssitoiminta
Riskienhallintayhteistyö
Tilaus- ja ilmoitustuotot
Saadut korvaukset
Muut yleistuotot Varsinaisen toiminnan kulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot
Vuokrat
Koulutus- ja kurssitoiminta
Matkakulut
Kokoukset ja tilaisuudet
Painatuskulut
Johtokunta ja valiokunnat
Toimistokulut
Huoneistokulut
Suhdetoiminta
Jäsenmaksut
Vakuutukset
Muut vars. toiminnan kulut
Varsinainen toiminta yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
Jäsen- ja kannatusmaksut
Varainhankinta yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2016

€

€

103 517,91
11 523,45
5 790,00
27 212,32
14 927,10

92 960,26
6 238,96
8 357,00
27 674,55
16 186,19

-273 559,22
-63 376,57
-6 284,07
-22 255,08
0,00
-55 728,31
-48 925,25
-5 601,09
0,00
-45 727,93
-5 099,84
-10 584,57
-213 738,00
-2 433,80
-22 357,39
-612 700,34
-612 700,34

-255 279,52
-60 696,07
-461,96
-14 990,28
-8 758,70
-32 389,13
-40 645,24
-14 053,06
-27 600,68
-48 625,61
-5 362,28
-6 401,27
-213 738,00
-2 370,95
-6 960,70
-586 916,49
-586 916,49

550 738,95
550 738,95 61 961,39

549 825,02
549 825,02
-37 091,47

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Vuokratuotot
Osinkotuotot
Korkotuotot
Myyntivoitot
Muut sijoitusten tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Vuokrat ja yhtiövastikkeet
Muut sijoituskulut
Muut rahoituskulut

32 423,00
32 261,75
3 230,27
34 644,08
7 506,65

18 901,50
31 998,20
3 446,11
13 909,01
7 941,15

-14 155,48
-3 029,94 6,95

-14 214,10
-2 885,38
-40,36

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

92 873,38
30 911,99

59 056,13
21 964,66

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

30 911,99

21 964,66
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TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

Saamiset
Myyntisaamiset
Jäsenmaksusaamiset
Saamiset hankkeelta
Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2017
€

31.12.2016
€

53 438,45
53 438,45

59 376,05
59 376,05

165 410,98
1 039,42
166 450,40

165 410,98
1 385,89
166 796,87

489 267,74
1 079 817,69
1 569 085,43

505 147,61
1 009 434,10
1 514 581,71

1 788 974,28

1 740 754,63

15 427,95
15 427,95

24 927,27
24 927,27

3 814,96
0,00
56 439,39
23 049,96
83 304,31

20 323,90
5 000,00
79 120,35
7 094,12
111 538,37

81 811,80

110 379,48

180 544,06

246 845,12

1 969 518,34

1 987 599,75

25

TASE
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Tukirahasto
Perusrahasto
Muut rahastot
Käyttörahasto
Nuorten viljelijäin rahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Muut pitkäaikaisen velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

100. TOIMINTAVUOSI

31.12.2017
€

31.12.2016
€

335 484,46
39 254,14

335 484,46
39 254,14

342 018,95
11 452,83
341 923,07
30 911,99
1 101 045,44

342 018,95
11 452,83
319 958,41
21 964,66
1 070 133,45

798 440,17
798 440,17

818 863,61
818 863,61

16 395,50
35 958,07
17 679,16
70 032,73

25 169,43
39 297,53
34 135,73
98 602,69

868 472,90

917 466,30

1 969 518,34

1 987 599,75

26

100. TOIMINTAVUOSI

27

100. TOIMINTAVUOSI

28

100. TOIMINTAVUOSI

29

100. TOIMINTAVUOSI

30

100. TOIMINTAVUOSI

31

