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Vuosi paketissa

Vuosi 2016 oli verotilinpäätöstietojen mukaan monilla tiloilla taloudellisesti lähihistorian surkein. Kaikkien tuotteiden
tuottajahinnat olivat matalalla ja tukimaksatukset takkuilivat.
Jos vuonna 2015 oli kaivettu kassanpohjat avuksi, vuonna
2016 niitä ei enää monilla ollut jäljellä tilan talouden avuksi.
Monet arvovaltaiset arvioijat arvelevat, että nykyisen maatalouskriisin pohja on saavutettu. Nopeaa nousua ylöspäin
hinnoissa tai kannattavuudessa ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Tiloilla onkin tietoisesti tai pakosta sopeuduttu elämään nykyisten rajoitusten puitteissa. Ei investoida, mutta
koetetaan pitää nykyiset tuotannontekijät, investoinnit ja
eläimet, mahdollisimman hyvässä tuotantokunnossa. Lisätään parsipaikkoja nykyisten seinien sisälle. Hienosäädetään eläinten tuotosta ylöspäin pienin sijoituksin. Perataan
valtaojia ja kunnostetaan ojituksia sateisten kesien jälkeen.

Tarja Bäckman ja MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja
Kettunen traktorimarssilla.

viimein hyväksyttiin määrällisesti vähän aikaisempia pieniä
tukitoimenpiteitä kattavampi väliaikaisten tukitoimenpiteiden kokonaisuus. Se ei ollut riittävä, mutta kuitenkin ensimmäinen selkeä valtiovallan vastuun osoitus nykyisestä
elinkeinon kriisistä.

Toivottavasti tähän tuotantoresurssien kunnossapitoon kuuluu myös viljelijöiden omasta jaksamisesta huolehtiminen.
Tällä hetkellä viljelijöille on tarjolla jopa ilmaiseksi MTK:n,
MELA:n ja ProAgrian kautta julkisista varoista saatuja varoja, joita hankerahoituksena tai kriisirahoituksena voidaan
käyttää viljelijöiden jaksamisen ylläpitämiseen tai tilan yritystoiminnan vaihtoehtojen selvittämiseen. Näitä vaihtoehtoja kannattaa selvittää ja hyödyntää nyt, koska ehkä ensi
vuonna niitä ei enää ole käytettävissä.

Kuluvan vuoden alussa on saatu tutkimustietoa S-ryhmän
halpuutuksen todellisista maksumiehistä. Ja kuten kaikki
viljelijät sen ovatkin tienneet, maksaja on viljelijä. Halpuutuksessa vastenmielisintä on, että S-ryhmä koettaa tehdä
itsestään kuluttajan silmissä sankarin, yhdenlaisen Robin
Hoodin, joka jakaa omasta rikkaudestaan köyhille. Todellisuudessa se lyö mynttiä elintarvikkeiden hinnanalennuksella, joka sekavan markkinatilanteen takia oli jo tapahtunut.

Viljelijöiden väsymys ja suuttumus purkautuivat esille viime vuoden maaliskuussa Helsingissä ja muualla maassa
traktorimarssin kautta. Traktorimarssi oli poikkeuksellisen
onnistunut tapahtuma järjestelyiltään ja huomioarvoltaan.
Mieleeni on painunut, kun SAK:n edustaja televisiossa
kommentoi tapahtumaa ihailevaan sävyyn sanoen: Viljelijät tulivat joukolla paikalle, sanoivat sanottavansa ja lähtivät
pois. Ja kaikki sujui siististi ja järjestelmällisesti. Ja onhan
siinä toki jotain perin suomalaista, että traktorit ajettiin pois
kaupungin keskustasta riittävän aikaisin iltapäivällä, että ne
eivät sekoittaisi työstäpaluuliikennettä. Mielenilmauksessa
haluttiin vaalia viljelijöiden kuluttajasuhdetta.

Maatalouden vaikean tilanteen kohdalla on pätenyt kriisiviestinnän laki; huonot uutiset menevät läpi. Parina viime
vuonna MTK on onnistunut viestinnässään, koska yleisö ja
median edustajat ovat olleet vastaanottavaisia ja uskoneet
viljelijöiden hädän. Viime aikoina on kuitenkin yhä enemmän alettu puhua siitä, pitäisikö viestinnässäkin saada paremmin nostettua esille, että elinkeinolla on tulevaisuutta.
Tuotamme maailman vertailussa ykköstason ruokaa puhtaudessa, laadussa ja tuotantoetiikassa. Sillä on tulevaisuutta, muu ei ole mahdollista. Tekemisen laadusta ei auta
antaa periksi vaikeissakaan oloissa, koska laadussa on
meidän vahvuutemme. Me osaamme sen.

Traktorimarssilaisten viestiä kuuntelemaan Senaatintorille tuli maan hallituksen ylin johto ja lukuisa joukko kansanedustajia. MTK esitti vaatimuksensa ja sai niihin vastineeksi lupauksia, joiden toteutumista vahdittiin ja vaadittiin
järjestön toimesta koko loppuvuosi. Syksyn lisäbudjetissa

Tarja Bäckman
Toiminnanjohtaja

4

Selviytymiskamppailua

Viime vuosi oli maatiloilla taloudellisesti erittäin raskas
tuottajahintojen rajusta laskusta johtuen. Ongelmia maksuvalmiudessa aiheutti lisäksi tukien maksuaikataulujen venyminen Mavin tietojärjestelmäongelmien vuoksi. Uudella
tukikaudella tukijärjestelmä pirstaloitui edelleen ja sanktioiden ulottuminen muihin tilan saamiin tukiin sekä seuraaville
vuosille vaikeuttivat järjestelmän aikaansaamista, joka oli
tukimaksatusten edellytyksenä. Viljelijöiden pinna kiristyi
äärimmilleen ja vaatimukset joukkomielenosoituksesta ja
voimannäytöstä lisääntyivät.

Traktorimarssista saatu palaute oli erittäin myönteistä sekä
mediassa että helsinkiläisten keskuudessa. Mediassa saatu positiivinen huomio takasi, että viljelijöiden viesti meni
perille niin poliittisille päättäjille kuin tavallisille kuluttajillekin. Saimme kansan tuen taaksemme. Viestiä oli viemässä
tuottajaliittomme alueelta useita traktoreita sekä kymmeniä
viljelijöitä. Lisäksi alueellamme järjestettiin tukimarsseja,
joihin osallistui yli kaksisataa traktoria ja lukuisia viljelijöitä.
Kiitos kaikille mukana olleille. Traktorimarssin taloudelliset
saavutukset lasketaan kaiken kaikkiaan yli sadaksi miljoonaksi euroksi kriisitoimenpiteineen, joten osallistuminen
tuotti tulosta. Lisäksi tapahtuma aikaansai viljelijöiden keskuudessa voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen, josta
saatiin voimia arjen ahertamiseen ja luottoa tulevaisuuteen.

Tyytymättömyys Mavin johtoa ja etenkin ylijohtaja Leena
Tenholaa kohtaan oli voimakasta. Niinpä keskusliiton johtokunnan päätöksen mukaisesti traktorit vyöryivät Senaatintorille Helsinkiin 11.3. puheenjohtaja Marttilan johdolla.
Tilaisuudessa vietiin noin 700 traktorin ja runsaan viljelijäjoukon voimalla viesti kaikille poliittisille päättäjille viljelijöiden talousahdingosta sekä huoli heidän henkisestä jaksamisesta.

Traktorimarssin aikaansaannoksista mainittakoon vielä
ministeri Tiilikaisen kutsu viljelijöille täydentävien ehtojen
valvontaohjeen läpikäymiseen yhdessä MMM:n, ympäristöministeriön, Mavin sekä Eviran virkamiesten kanssa. Minulla oli mahdollisuus osallistua kahteen tilaisuuteen, joissa
minulle viimeistään valkeni yksittäisen viljelijän pienuus virkakoneistoa vastaan. Kullakin virastolla on eri alojen erikoisosaajansa, joilla ei ole tietoa toisen viraston tehtäväkuvaan
liittyvistä asioista puhumattakaan kokonaisvaltaista käsitystä tai ymmärrystä ammattikuntamme vaatimuksista. Tilaisuuden osoittivat tarpeellisuutensa ja onnistuimme estämään muutamia valvontaohjeisiin esitettyjä lisävaatimuksia.
Syksyn tukimaksatukset tulivat laaditun aikataulun mukaisesti viljelijöiden tileille, joten siltä osin elämä on ennustettavampaa tulevaisuudessa. Lisäksi ensimmäiset merkit talouden kohentumisesta USA:ssa, Euroopassa ja meillä täällä
Suomessa antavat toivoa paremmasta huomisesta.

Jari Ahlholm
Tuottajaliiton puheenjohtaja

Jari Ahlholm traktorillaan perillä kohteessa traktorimarssipäivänä 11.3.
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Jäsenistö ja hallinto
LIITON JOHTOELIMET JA
TOIMIHENKILÖT V. 2016

TOIMIALUE

Johtokunta 		

MTK-Pohjois-Suomen toimialueen vuonna 2016 muodostivat 33 kuntaa tai kaupunkia. Liiton kotipaikka on Oulu ja
toimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Kajaanissa.

johtokunnassa vuodesta

JÄSENISTÖ
Yhdistykset
Kertomusvuonna oli Maataloustuottajain Pohjois-Suomen
Liiton jäseninä 43 maataloustuottajain yhdistystä. Yhdistysten kokonaisjäsenmäärä 30.12.2016 oli 11 740 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 Kainuu sekä MHY Suomussalmi.

Mv. Jari Ahlholm, Kärsämäki
-puheenjohtaja 2015 alkaen

2010

Mv. Tuija Korhonen, Sotkamo
-varapuheenjohtajana 2015 alkaen

2015

Mv. Urpo Heikkinen, Oulunseutu

2010

Mv. Lassi Keränen, Hyrynsalmi

2013

Mv. Hanna Luukinen, Liminka

2016

Mv. Eija Kodis, Nivala

2015

Mv. Hemmo Turpeinen, Taivalkoski

2016

Mv. Tiina Pietikäinen, Haapajärvi

2010

Mv. Tuomo Tamminen, Raahenseutu

2012

Mv. Sauli Joensuu, Raahenseutu (*)

2016

Kunniajäsenet
(*) Nuorten valitsema edustaja

maanviljelijä Juhani Keränen

Muhos

maanviljelijä Kauko Törmänen

Kuusamo

maanviljelijä Jaakko Vuolteenaho

Nivala

kunnallisneuvos Veikko Ylilauri

Lumijoki

maanviljelijä Timo L. Kauppi

Tyrnävä

kunnallisneuvos Heikki Heikkinen
(kuol. 28.9.2016)

Kuhmo

Johtokunnan jäsenten osallistumiset liiton johtokunnan kokouksiin
vuonna 2016
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VALIOKUNNAT
Työvaliokunta

Hyvinvointivaliokunta

Jari Ahlholm, Tuija Korhonen ja Tarja Bäckman

Liisa Myllylä
Outi Piukkala
Riitta Kähkönen
Sirkka Pankinaho
Taina Laukkanen-Ervasti
Tero Seppänen
Tiina Pietikäinen (jk:n edust.)
Markku Karjalainen siht.

Maaseutunuorten valiokunta
Jaakko Rikkola
Susanna Karvonen
Sauli Joensuu
Petri Kurvinen
Laura Mulari
Taru Vähäsöyrinki
Hanna Luukinen
Heikki Rintala
Tuomas Isoniemi
Essi Ronkainen
Sirpa Laitinen siht.

Utajärvi pj.
Puolanka
Raahenseutu
Vaala
Suomussalmi
Pyhäntä
Liminka
Haapajärvi
Nivala
Hyrynsalmi

Maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta
Urpo Heikkinen pj.
Kimmo Kantomaa
Pekka Kumpulainen
Pekka Lehto
Pirkko Laitinen
Juha Virkkunen
Samuli Kokkoniemi
Heikki Rahko
Markku Ekdahl
Kaija Kinnunen
Tarja Bäckman

Kuluttajavaliokunta
Päivi Sivonen
Krista Lamberg
Helena Kukkonen
Eija Komulainen
Allan Jetsonen
Päivi Lepistö
Tuomo Tamminen pj. (jk:n edust.)
Sirpa Laitinen siht.

Kajaani
Oulunseutu
Ruukki
Kuhmo
Tyrnävä
Raahenseutu
Raahenseutu

Samuli Leinonen pj.
Ari Komulainen
Pasi Korhonen
Veli Hyttinen
Tommi Kallinen
Tuomo Nurkkala
Eija Kodis (jk:n edust.)
Sirpa Laitinen siht.

Paltamo pj.
Sotkamo
Pyhäntä
Haapajärvi
Oulunseutu
Vaala
Hyrynsalmi

Hyrynsalmi
Kuusamo
Taivalkoski

MTK-Lapin alueelta:
Matti Rissanen
Heikki Lehtiniemi
Marko Repo
Kaija Kinnunen

Sodankylä
Posio
Simo

Vaala
Kajaani
Sotkamo
Pudasjärvi
Ruukki
Nivala
Nivala

Metsävaliokunta
Tuomo Tamminen pj.
Juhani Kumpusalo
Tuomo Marttila
Veli Määttä
Hannu Välikangas
Heikki Moilanen
Matti Heikkilä
Juhani Lampela
Matti Rissanen
Lassi Keränen
Heikki Rahko
Markku Ekdahl
Samuli Kokkoniemi siht.
Kaija Kinnunen
Tarja Bäckman

Porotalousvaliokunta
MTK Pohjois-Suomen alueelta:
Lassi Keränen
Henri Hentilä
Mikko Tyni
Markku Karjalainen

MTK-P-S
MTK Lappi
MTK-P-S
MHY
MHY
MHY
MTK
MTK
MTK
MTK- Lappi
MTK-P-S siht.

Luomuvaliokunta

Maaseutuyrittäjävaliokunta
Pentti Keränen
Timo Hyvönen
Pekka Kemppainen
Panu Jaakonaho
Tarmo Turunen
Markku Rikula
Lassi Keränen (jk:n edust.)
Markku Karjalainen siht.

Haapajärvi pj.
Pyhäjoki
Kuhmo
Pudasjärvi
Kuusamo
Vaala
Haapajärvi
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MTK-P-S
MHY Kalajokilaakso
MHY Länsi-Pohja
MHY Kuusamo
MHY Kemijärvi
MHY Ylä-Kainuu
MHY Siikalakeus
MTK-Lappi
MTK-Lappi
MTK-P-S
MTK
MTK
MTK
MTK Lappi
MTK-P-S

EDUSTAJAT

TOIMIHENKILÖT

Liiton edustajina eri yhteisöissä ovat kertomusvuonna
toimineet mm.:

MTK-Pohjois-Suomi:
Toiminnanjohtaja
Tarja Bäckman, MMM, agronomi
1.1.2014–

MTK:n johtokunta
Eero Isomaa
1.12.2004 alkaen

Nivala
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen, agrologi
1.1.2001–

MTK:n valtuuskunta
II:n varapuheenjohtaja
Matti Heikkilä
Varsinaisina jäseninä:
Jari Ahlholm
Tuija Korhonen
Pekka Hallikainen
Ari Varis
Jukka Ojantakanen
Varajäseninä:
Tuomo Tamminen
Lassi Keränen
Harri Peltola
Eija Komulainen
Päivi Lepistö

Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen, agrologi (YAMK)
4.8.2008–

Siikajoki/Ruukki
Kärsämäki
Sotkamo
Oulu/Ylikiiminki
Pyhäjärvi
Siikalatva/Rantsila

Toimistosihteeri
Johanna Vaittinen, tradenomi
1.3.2010 – 8.6.2016
Toimistoassistentti
Liisa Pennanen, agrologi, tradenomi
5.9.2016–

Raahe
Hyrynsalmi
Puolanka
Kuhmo
Raahe

Hankevetäjä
Heidi Kumpula, agrologi (AMK)
1.3.2016–

MTK:n valiokunnat
Aluekehitysvaliokunta:
Harri Peltola

Puolanka

Maitovaliokunta:
Eero Isomaa

Nivala

Nautajaosto:
Jaakko Rikkola

Utajärvi

Hyvinvointivaliokunta:
Liisa Myllylä

Haapajärvi

Luomuvaliokunta:
Samuli Leinonen

Vaala

Kesäharjoittelija
Matti Impiö, fil. yo.
1.6.–1.7. ja 18.7.–31.8.2016

Timo Korhonen, agrologi
(toimivapaalla kansanedustajakauden ajan)

Tuotantotalousvaliokunta:
Jari Ahlholm
Kärsämäki
Maaseutuyrittäjävaliokunta:
Timo Hyvönen
Sotkamo
Perunavaliokunta:
Janne Matinlauri

Tyrnävä

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta:
Urpo Heikkinen
Oulunseutu
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PALKITSEMISET
Valtiolliset kunniamerkit:
Tuomo Tamminen
Esa Kemppainen

Raahe
Hyrynsalmi

Liiton viirin sai kertomusvuonna: 		
Markku Jauhiainen
Pirkko Paakkari
Jarmo Träskelin
Timo Hyvönen
Mika Lähdemäki
Heikki Rahko
Pentti Keränen
Tarja Mäenpää
Merja Piiroinen

Merijärvi
Siikajoki
Siikalatva
Sotkamo
Nivala
Paltamo
Paltamo
Kärsämäki
Haapajärvi

Liiton myöntämät kunniakirjat
Yhdistykset ovat hakeneet liiton myöntämiä kunniakirjoja,
johtokunta on myöntänyt kertomusvuoden aikana seuraavat kunniakirjat:
MTK-Suomussalmi: Soili Mulari ja Eero Seppänen

Eero Isomaa seurasi Mannerheimintiellä traktoreiden poistumista kaupungista 11.3.
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Liiton toiminta

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
KEVÄTKOKOUS 18.4.2016
Kajaanin lukiolla Kajaanissa
Kokoukseen osallistui 32 yhdistyksestä 85 virallista kokousedustajaa ja yhteisöistä 3 edustajaa. Yhteensä paikalla oli
88 kokousedustajaa ja kaikkiaan 101 henkeä. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Eija Komulainen Kuhmosta ja sihteeriksi kenttäpäällikkö Markku Karjalainen.
Vuoden työssäoppimistilana liiton alueelta palkittiin Jenni
ja Tero Uusitalon maatila Haapavedeltä. Palkinnon luovuttivat Haapajärven Ammattiopiston rehtori Ilkka Heinonen ja
MTK Pohjois-Suomen tj. Tarja Bäckman.
Kokouksen pääpuhujana oli maatalousjohtaja Minna-Mari
Kaila MTK:sta. Hän muistutti, että vaikka maataloudella nyt
on vaikeaa, myös metsätaloutta pidettiin menneen ajan yritystoimintana vielä vähän aikaa sitten ja tilanne sen osalta
on nyt muuttunut täysin. Tilanteet siis muuttuvat, kun ollaan
kärsivällisiä. Kaila kävi läpi traktorimarssin yhteydessä esitetyt MTK:n vaatimukset maatalouden ajankohtaisen kriisin
helpottamiseksi sekä EU:n viimeisimmän kriisitukipaketin
sisällön. Hän totesi, että EU:n päätökset eivät tuo nopeaa
helpotusta nykytilanteeseen. Hän toi esille tilatason keinoja,
joilla viljelijät voivat pyrkiä itse vaikuttamaan tilanteeseensa.
Kenttäpäällikkö Heikki Rahko piti katsauksen metsätalouden ajankohtaisista asioista. Hän totesi, että meistä jokainen luo yrityskuvaa MTK:sta eri tasoilla. Järjestö on jäsentemme näköinen. Yhteistyön mahdollisuuksia metsälinjan ja
maatalouslinjan välillä on olemassa vaikka kuinka paljon.
Suunniteltuja investointeja puun käytön lisäämiseksi on
tällä hetkellä olemassa useita. Vielä ei kannata kuitenkaan
tuudittautua turvallisiin näkymiin. Jos nämä eivät toteudukaan, on meillä selkeä kuitupuun ylitarjontatilanne, eikä se
ole metsänomistajan kannalta hyvä tilanne.
Yleiskeskustelun aluksi liiton uusi hankevetäjä Heidi
Kumpula esittäytyi ja kertoi Kainuun alueella toteutettavasta
Maaseutuharava-kehittämishankkeesta. Hankkeen pääpaino on tiedottamisella viljelijöille ja sidosryhmille sekä Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman koordinaatiossa.
Toiminnanjohtaja Tarja Bäckman esitteli vuodelta 2015
liiton toiminnan ja vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen

ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2015.
MTK Pohjois-Suomen kevätkokouksen tiedotteessa vaadittiin hallitusta nopeasti toteuttamaan traktorimarssin jälkeen antamansa lupaukset.
Tiedotteessa todettiin, että Suomen maatalous kyntää
syvällä kannattavuuskriisissä. Maataloustulon pudotus on
Suomessa ollut koko EU:n rajuinta. Luonnonvarakeskuksen mukaan maataloustulo putosi vuonna 2015 peräti 40
prosenttia edellisvuodesta ja oli arviolta 9 700 euroa vuodessa tilaa kohti. Moni tila on joutunut lopettamaan ja moni
suunnittelee lopettamista. Viljelijöiden traktorimarssi herätti
myötätuntoa, mutta konkreettiset teot ovat vielä hakusessa.
MTK on esittänyt valtiovallalle listan teosta, joilla maatalouden tilannetta voitaisiin helpottaa. MTK on vaatinut mm.
lisärahoitusta kansalliseen tukeen ja kriisitukeen, lyhennysvapaita vuosia maatilatalouden lainoille sekä verohelpotuksia maatilojen kustannuksiin. Esitettyjen toimien rahoitustarve on yhteensä 100 miljoonaa euroa. MTK Pohjois-Suomi
nostaa jälleen esille sopeuttamislainojen käyttöönoton keinona helpottaa akuuttia kriisiä.
Liiton tiedotteessa nostettiin esille, että valtiollekin helpoin tapa saada maatalouden tilannetta helpotettua olisi
tukimaksatusten pysyminen aikataulussaan. Kevään tukihaun alkamisen lykkääntyminen herättää pelkoja järjestelmän heikkouksien jatkumisesta. Kesäkuulle on kasautunut
viime vuoden tukien maksatuksia kymmenkunnasta eri tukimuodosta. Samaan aikaan maataloushallinnon pitäisi pystyä vastaanottamaan kuluvan vuoden tukihakemuksia. MTK
Pohjois-Suomi vaatii, että mikäli tietojärjestelmien ongelmia
ei saada hallintaan, valtion on siirryttävä kasvavassa määrin tukien maksamiseen ennakkoina.
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SYYSKOKOUS 28.11.2016
Rokua Health & Spassa Utajärvellä
Kokoukseen osallistui 33 yhdistyksestä 100 kokousedustajaa ja yhteisöjäsenistä 4 edustajaa. Yhteensä paikalla oli
104 kokousedustajaa.. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarmo Turunen Kempeleestä (Oulunseutu) ja sihteeriksi
kenttäpäällikkö Markku Karjalainen.
Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki liiton edesmenneen kunniajäsenen, Heikki Heikkisen (Kuhmo), muistoksi.
Kokouksen alussa muistettiin lahjalla ja onniteltiin Maaseutunuorten Maaseudun Tulevaisuus -äänestyskilpailun
voittajaa Laura Parmaista Sotkamosta.
Kokouksen pääpuhuja oli MTK:n uusi maitoasiamies Leena Ala-Orvola. Hän puntaroi esitelmässään maidontuotannon tulevaisuutta.
Maatalouden yhteenlaskettujen myyntitulot jäävät kuluvana vuonna arviolta 10 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna
2014. Muutos merkitsee kokonaistasolla lähes neljännesmiljardin euron menetystä. Siitä kaksi kolmasosaa on seurausta maitokriisistä, joka romahdutti maidon tuottajahinnat
kaikkialla Euroopassa. Sianlihan ja kasvinviljelyn myyntituotot pienenevät 10 prosenttia. Kriisipaketeille tilannetta on
voitu lievittää. Todelliseen toipumiseen tarvitaan markkinoilla käänne parempaan. Maito-, nauta- ja sikasektorilla on
syksyn mittaan saatu ensimmäisiä viitteitä siitä, että pohja
olisi saavutettu. Tilanteen normalisoituminen vie kuitenkin
suotuisassakin tilanteessa vuosia totesi Ala-Orvola.
Hän kertoi, että kriisistä huolimatta vahvat maidontuotantoalueet EU:ssa laajentavat tuotantoaan. Kiintiöiden puuttuminen antaa tähän mahdollisuuden. Paine markkinoilla
kasvaa. Suomalaisten tuottajien asemaa on vahvistettava.
Moni kotieläintuottaja on punnitsemassa, jatkaako tuotantoa. Hallinnon on annettava tuottajille konkreettinen viesti
siitä, että maataloustuotannolla on Suomessa toimintaedellytykset myös jatkossa, vaati Ala-Orvola.
Hallinnossa valmistellaan parastaikaa poikkeuksellisen
montaa tuotannolle reunaehdot asettavaa kokonaisuutta.
Lomitusjärjestelmän ja eläinsuojelulain uudistukset sanelevat toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen, samoin se,
mitä byrokratian purkutalkoista lopulta jää käteen.
MTK:n valtuuskunnan toinen puheenjohtaja Matti Heikkilä
piti kokouksessa metsäkatsauksen, jossa hän painotti viime aikoina tehtyjen ja suunnittelussa olevien metsäalan investointia suurta merkitystä kansantaloudelle. Puun käytön
kasvaessa olisi hyvä, että metsänomistajien ikärakennekin
alkaisi nuortumaan, Heikkilä totesi.
Kokouksessa hyväksyttiin liitolle vuoden 2017 talousarvio, yhdistysten jäsenmaksut, luottamushenkilöiden palkkiot ja toimintasuunnitelma. Luottamushenkilöiden palkkioita
korotettiin merkittävästi, koska lomituslainsäädännön uudistuksessa luottamustehtävien hoitaminen poistui sijaisavun perusteista. Budjetissa ja toimintasuunnitelmassa
varauduttiin vuonna 2017 vietettävän MTK:n ja MTK Pohjois-Suomen 100-vuotisjuhlien kustannuksiin.

Kokous valitsi myös tuottajaliiton johtokunnan jäsenet
ja MTK valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Johtokuntaan valittiin jatkamaan Jari Ahlholm Kärsämäeltä sekä
uusina jäseninä Eija Komulainen Kuhmosta ja Samuli Leinonen Vaalasta. MTK:n valtuuskuntaan valittiin jatkamaan
Jukka Ojantakanen Siikalatvalta (Rantsila) sekä uutena
Laura Mulari Suomussalmelta.
MTK Pohjois-Suomen syyskokouksen tiedotteessa todettiin, että valtioneuvoston hyväksymässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu maaseutuelinkeinojen
ja maaseudun näkökulmasta positiivisia tavoitteita. Hallituksen tavoitteena on, että energiajärjestelmä perustuu pitkällä aikavälillä uusiutuviin energialähteisiin. Puun käyttöä
energialähteenä lisätään ja varmistetaan turpeen kilpailukyky fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kaasukäyttöisten
autojen ja työkoneiden yleistymistä edistetään ja biokaasulaitosten tukemista jatketaan.
Strategiassa linjataan, että Suomen metsien hiilinielujen
vähenemistä ehkäistään vahvistamalla metsien kasvua ja
hiilensitomiskykyä pitkällä aikajaksolla. Samaan aikaan
EU:n komission tuoreen ehdotuksen perusteella tehdyt
laskelmat viittaavat EU:n pitävän Suomen metsiä päästöjen
lähteenä. On syytä epäillä, että myös turvemaat nousevat
tässä tarkastelussa uudelleen esille oletettuna päästölähteenä. EU:ssa tunnutaan ajattelevan, että jokainen kaadettu
puu tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen kasvua. Saman aikaan
tehokkaan metsänkasvun ja pelloilla tapahtuvan hiilidioksidin sitoutumisen merkitystä ei tahdota ymmärtää. On selvää, että peltojen ja metsien hyvä kasvu ja mm. puun käytön lisääminen rakennusmateriaalina edistää hiilidioksidin
sitomista. EU:n komission edustamien käsitysten muuttaminen on suuri, koko kansantalouden kannalta välttämätön
työmaa, jossa Suomella ei ole varaa epäonnistua.

Syyskokouksen puhujana oli maitoasiamies Leena Ala-Orvola,
puheenjohtajana Tarmo Turunen Kempeleestä ja sihteerinä
kenttäpäällikkö Markku Karjalainen
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JOHTOKUNNAN KOKOUKSET
Poroasioissa on päästy tapaamaan kansanedustajia ja
nyt on sellainen tunnelma, että ongelmiin aletaan suhtautua
vakavasti. Myös liikenneajokorttiuudistuksen vaikutukset
viljelijöille keskusteluttivat sekä lomitusuudistuksen seuraukset.
Lisäksi päätettiin MaaseutuHarava-hankkeen hankevetäjän paikan täyttämisprosessista. Pohjois-Pohjanmaan
puolella MaaseutuHarava-hanke ei edennyt rahoitukseen
ja päätettiin ryhtyä valmistelemaan yhteistä hanketta Oulun
ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen sisältönä olisi mm.
sukupolvenvaihdosten edistäminen ja muihin yritystoiminnan muutostilanteisiin valmentaminen.
Johtokunta valitsi kokouksessaan vuoden 2015 yhdistyksen. Valituksi tuli MTK Paltamo.
Tarkasteltiin myös jäsenmaksujen rästitilanteen kehitystä,
yhdistysten kannustepaketin hyödyntämiseen kannustamista sekä kevään neuvottelukunnan ja Uutisjyvien sisältöä.

Johtokunta piti kertomusvuonna 11 kokousta. Johtokunta
johtaa MTK Pohjois-Suomen toimintaa ja käsittelee liiton toimintaan liittyviä käytännön asioita. Jokaisessa kokouksessa
käsiteltiin myös maatalous- ja järjestöpoliittisia kysymyksiä.
Johtokunnan kokousten suunniteltua lukumäärää lisäsivät
henkilövalintoihin liittyvät asiat. Yksi kokous pidettiin sähköisenä etäkokouksena, mitä käytäntöä on tarkoitus seuraavana vuonna lisätä. Kokouksissa oli esillä mm. seuraavia
asioita:

12.–13.1.2016 Kestilä
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Ahlholm Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Tuija Korhonen Sotkamosta. Kokouksessa
valittiin myös jäsenet liiton valiokuntiin ja edustajat muihin
toimielimiin sekä määriteltiin johtokunnan jäsenille vastuualueet ja -yhdistykset.
Koska johtokuntaan tuli useita uusia henkilöitä, käytiin
läpi johtokunnan kokouskäytäntöjä.
Maatalouspolitiikan ajankohtaisista asioista esille nousi,
että joillekin tiloille on tullut yllättävä vähenemä odotettuun
nähden nautojen kansallisen tuessa liittyen laskentapäiviin
ja eläinyksiköihin. Tämä aiheutuu laskentajakson muuttumisesta kalenterivuoteen aikaisemmasta kesästä-kesään
laskentajaksosta. Ongelmia on tiloilla, joilla on lisätty eläinmäärää vuoden 2014 lopulla. Keskusteltiin myös AVI:n
kielteisestä suhtautumisesta rantalaidunnukseen joissakin
ympäristölupatapauksissa.

3.2.2016 Oulu
Ennen kokousta käytiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien edustajien kanssa vierailulla Pohjois-Suomen AVI:ssa
ylijohtaja Terttu Savolaisen kutsusta.
Kokouksessa tehtiin tilinpäätöksen ensimmäinen käsittely. Eero Isomaa piti maatalouspoliittisen katsauksen. Tukiasioissa erityisesti nautatukien kokonaisuus puhutti. MAVI
ja maksatukset ovat kesto-ongelma. Tukien loppumaksatukset näyttävät nyt venyvän pitkälle kevääseen, jopa kesäkuulle. Keskusteltiin myös eläintensuojelulain uudistuk-

Johtokunnan jäsenet ja Eero Isomaa keskustelevat tapaamisen päätteeksi läänineläinlääkäri Hanna Lounelan ja ylijohtaja Terttu
Savolaisen kanssa Oulun lääninhallituksen talossa.
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Käsiteltiin valiokuntauudistukseen liittyviä asioita. Metsävaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Tamminen kertoi, että
valiokunta on kokouksessaan 14.3. käsitellyt valiokunnan
heikkoa toimivuutta. Lapin tuottajaliiton johtokunta esittää,
että Lapille perustettaisiin oma metsävaliokunta, koska nykyinen toiminta-alue on valiokunnan toimivuuden kannalta
liian laaja. Myös metsävaliokunta asettui samalle kannalle.
Päätettiin, että MTK Pohjois-Suomi perustaa oman metsävaliokunnan. Asia ja uuden valiokunnan ohjesääntö pitää
viedä keskusliiton johtokunnan hyväksyttäväksi.
Päätettiin, että perustettavat uudet liittoalueen valiokunnat voidaan sopia Lapin tuottajaliiton kanssa kesäkuun
kokouksessa, mutta varsinaiset henkilöt ehditään valita
syksymmälläkin. Syysvaltuuskunta valitsee henkilöt valtakunnallisiin valiokuntiin.
Keskusteltiin ja päätettiin periaatteista liiton 100 v. juhlien
järjestämisestä v. 2017.

sesta. Ilmastopolitiikassa pitää nähdä mahdollisuutena,
että maalta löytyy hiilinieluja. Tämä näkökulma pitää saada
esille.
Hyväksyttiin Lapin tuottajaliitossa valmisteltu liittojen yhteinen kannanotto poronlihan suoramyynnin jatkumisesta.
EU säädöksin poronlihan suoramyyntiä aidalta oltiin
mahdollisesti kieltämässä.

22.3.2016 Oulu
Kokous oli tilinpäätöskokous, jossa käsiteltiin liiton tilinpäätösasiakirjat 2015. Koska tilinpäätös oli 18 430, 28 euroa
alijäämäinen, keskusteltiin liiton taloudesta. Päätettiin, että
työvaliokunta käy yksityiskohtia myöten läpi liiton kuluvan
vuoden budjetin ja miettii säästökohteita.
Käytiin palautekeskustelua 11.3. olleen traktorimarssin
järjestelyjen onnistumisista ja epäonnistumisista. Päätettiin
traktorimarssille omilla kyydein osallistuneiden kustannusten korvaamisen periaatteista. Keskusteltiin myös traktorimarssin tuoman hyvän julkisuuden hyödyntämisestä.
Kokous oli myös valtuuskunnan kokousta edeltävä kokous, johon oli kutsuttu mukaan kaikki tuottajaliiton alueelta
olevat valtuuskunnan jäsenet, myös metsänhoitoyhdistysten valitsemat.
Käsiteltiin valtuuskunnan kokousasioita. Päätettiin yksimielisesti esittää Matti Heikkilää Siikajoelta MTK:n valtuuskunnan 2.varapuheenjohtajaksi.
Toiminnanjohtaja kertoi, että valtuuskunnassa on varmasti esillä uusi keskusliiton jäsenmaksun keräämismalli,
jonka taloustyöryhmä on valmistellut. Uusi malli pohjautuu
puoliksi MYEL-työtuloon ja puoliksi jäsentilojen määrään ja
hehtaareihin. Päätettiin, että MTK Pohjois-Suomi ei kannata
esitettyä jäsenmaksumallia ja se tuodaan esille jo C-alueen
liittojen kokouksessa 31.3.
Päätettiin, että tehdään valtuuskuntaan aloite raiviopeltojen saamisesta tuen piiriin ja tuet aktiiviviljelijöille seuraavalla ohjelmakaudella.
Arkiston järjestämistehtävään avoinna olleeseen yliopistoharjoittelijan paikkaan oli tullut vain yksi hakija, joka haastateltiin kokouksen päätteeksi. Ainoa hakija, Matti Impiö,
valittiin tehtävään. Palkkauksen ehtona oli yliopiston harjoittelutuen saaminen henkilön palkkaamiseen.
Maatalouspoliittisessa katsauksessa puheenjohtaja kertoi, että Italia ja Ranska ovat jo päättäneet kansallisesti tukea viljelijöitään laina- ja verohelpotuksin nykyisessä kriisissä eli nyt ei voida mennä kotimaassa sen taakse, että EU
kieltää asian.
Metsätietokannan avaaminen kaikille avoimeksi on noussut esille hallituksen esityksenä. Etenkin metsäteollisuus
haluaa saada tietokannan avoimeksi. Todettiin, että metsänomistajien näkökulmasta ja yksityisyyden suojan takia
tätä pitää tiukasti vastustaa.
Viljakaupan osalta MTK:n sähköinen kauppapaikka on
edelleen työn alla.

Etäkokous 2.5.2016
Kokouksessa testattiin teknisiä mahdollisuuksia kokousten
pitämiseen sähköisten yhteyksien kautta.
Päätettiin liiton 100 vuotisjuhlien ajankohdaksi 11.11.2017
ja paikaksi Oulu.
Päätetiin laatia kannanotto kevään lisäbudjetin laatimista varten, koska tulevaan lisäbudjettiin tulevat sisältymään
traktorimarssin tuloksena kaivattavat kriisipaketin asiat.
Päätettiin myös, että kannanottoon sisällytettäisiin myös
esitys kansallisesta tuesta High Grade -alueen (Tyrnävä ja
Liminka) ruokaperunantuottajille.
Urpo Heikkinen kertoi Hanhikiven ydinvoimalan sähkölinjan YVA-ryhmän kokouksesta. Maanomistajien kuulemistilaisuudet asiasta olivat tulossa.
Puheenjohtaja kertoi täydentävien ehtojen työryhmän
työskentelystä. Kevään aikana keskustelua on noussut velvollisuudesta merkitä vasikat 3 pv:n sisällä syntymästään
tilalla pidettäviin eläinluetteloihin. Merkintävelvollisuus sähköiseen eläinrekisteriin on kuitenkin 7 pv. Työryhmässä oli
päätetty ajaa näiden tulkintojen yhdenmukaistamista. Samoin on esille noussut erikoisuus, että ulkona kasvatettavilla naudoilla pitäisi olla 5 kk:n lantavarasto. Todettiin, että
molemmat edellä mainitut ovat hyviä esimerkkejä hallinnon
yksinkertaistamista varten.
Todettiin, että yhdistykset ovat pysyneet hyvin jäsenmaksujen aikataulussa.

9.5.2016 Oulu
Kokouksessa keskityttiin liiton taloustilanteen ruotimiseen
työvaliokunnan työskentelyn perusteella. Todettiin, että kokouskuluissa voidaan säästää ja Uutisjyvien ilmestymisen
tapaa (sähköinen/paperi) ja lukumäärää selvitetään lukijakyselyllä.
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keiden taloushallinto ei sisälly tarjouksiin. Toiminnanjohtaja
totesi, että hintojen vertailua vaikeuttaa kaikkien tarjoajien
erilaiset hinnoitteluperusteet. Ulkoistamisen lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa huomattavasti alv. 24 %, joka MTK Pohjois-Suomelle on lopullinen kustannus. Emme ole arvonlisäverovelvollisia, joten emme saa ostoissa maksamaamme
veroa vähennykseksi. Näiden lisäksi tulee huomioitavaksi,
että OAMK:n kanssa valmisteltu hanke saanee rahoituksen
ja siihen tulee palkattavaksi liitolle ½-aikainen spv-asiantuntija. Päädyttiin ns. yhdistelmävaihtoehtoon, jossa Sirpa Laitinen siirtyisi hoitamaan hankkeen tehtäviä puoliaikaisesti
ja toisen puolen työajastaan hoitaisi osaa nykyisistä tehtävistään. Pannaan auki 2 vuoden määräaikainen toimistoassistentin tehtävä, jossa on toimistosihteerin tehtäviä ja osa
järjestöagrologin tehtävistä.
Toimihenkilöiden osalta siirrytään yhden kokouskäynnin
malliin yhdistyksissä eli liiton edustaja on paikalla vain yhdessä yhdistyksen kokouksessa vuodessa.
Valiokuntauudistuksen osalta hyväksyttiin yhdessä MTK
Lapin kanssa valmisteltu toimintamalli, jossa uusia horisontaalisia valiokuntia ei perusteta vielä keväällä 2016,
vaan toiminta aloitetaan niin, että MTK Lappi ja alueen
metsänhoitoyhdistykset nimeävät omat edustajansa MTK
Pohjois-Suomen jo olemassa oleviin soveltuviin valiokuntiin
ja valiokunta nimetään tarpeen mukaan uudelleen. Tuottajaliittojen puheenjohtajat ja toimihenkilöt sekä valiokuntien
puheenjohtajat kokoontuvat elokuussa valmistelemaan valiokuntauudistusta alueella.
Kenttäpäällikkö oli tehnyt mallilaskelmat yhdistysten jäsenmaksuista valtuuskunnan hyväksymällä mallilla ja pelkästään MYEL-työtuloon pohjautuvalla mallilla. Molempiin
laskelmiin on tehty 4 % +- leikkuri, jolla tasataan yhdistyksille kohdistuvia muutoksia. Päätettiin jättää asia hautumaan
ja tehdä uusia laskelmia
Maatalouspolitiikan osalta kuultiin, että tukikelvottomien
peltojen saamiselle tukien piiriin ei hevin löydy tukea muista
liitoista. Valtioneuvoston norminpurkutalkoot etenevät sikäli, että jatkossa eri viranomaisilla ei olisi valitusoikeutta
toistensa päätöksistä eli esim. ympäristöluvan osalta AVI:n
ja ELY:n välillä. Julkisista hankinnoista on tulossa valtioneuvoston ohjeistus, että tuontiruoan osalta oltava samat
tuotantovaatimukset kuin mitä on kotimaisella tuotannolla.
Sopeuttamislainajärjestelmää ollaan ilmeisesti kuitenkin
valmistelemassa, mutta asia mennee ensi vuoteen. Aluehallinnon uudistuksessa maataloushallintoa ja lomitusta on
seurattava tarkasti.
Päätettiin järjestää elokuulla kansanedustajatapaaminen
Kainuussa.
Hyväksyttiin valmistellut hakemukset valtiollisista kunniamerkeistä.

Toiminnanjohtaja kertoi johtokunnalle, että toimistosihteeri Johanna Vaittinen on irtisanoutunut 6.6.2016 lähtien.
Hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen maataloussektorilla. Keskusteltiin toimistosihteerin tehtävien hoitamisesta jatkossa. Paikkaa ei päätetty panna heti auki. Ottaen
huomioon liiton taloustilanteen, tehtävien ulkoistaminen sai
selkeästi kannatusta. Päätettiin pyytää lisää tarjouksia ostopalvelusta ja kysytään kokemuksia muista liitoista. Tilapäisesti taloushallinnon kiireellisimmät tehtävät hoidetaan niin,
että toiminnanjohtaja maksaa laskut ja palkat. Seuraavaan
kokoukseen kaikki toimihenkilöt kokoavat yksityiskohtaisen
listan hoitamistaan tehtävistä, joista ryhdytään yhdessä
miettimään karsittavia tehtäviä. Päätettiin laittaa järjestön
keskitetyn kirjanpidon edistämistä koskeva aloite keskusliittoon.
Pohjois-Pohjanmaan ELY:stä on tullut tieto, että OAMK:n
kanssa yhdessä valmisteltu hanke Lupa muutokseen on
selvinnyt karsinnasta jatkovalmisteluun ja saanee rahoituksen. ELY vaatii joka tapauksessa hankkeen kustannusarvion leikkaamista. Näin ollen liiton Oulun toimistolle tulee
puolipäiväinen hanketyöntekijä, jonka tehtäviä ovat spvasiat, pienryhmät ym. tilaisuudet. Projektitehtävän yhdistäminen toimistosihteerin toimeen on hankalaa, koska tehtävien vaatimukset kahdessa eri tehtävässä ovat niin erilaiset.
Vuokralainen Kajaanissa Brahenkadulla sijaitsevassa
liiton vuokra-asunnossa on irtisanoutunut toukokuun alusta. Tuija Korhonen, Markku Karjalainen ja Tarja Bäckman
ovat käyneet tarkastamassa vapautuvan asunnon kunnon
ja todenneet sen hyvin peruskuntoiseksi. Päätettiin, että
asuntoon tehdään välttämättömin remontti ja laitetaan se
edelleen vuokralle. Samalla linjattiin, että Oulun Rautapakan asunto remontoidaan myös mahdollisimman edullisesti
sen vapautuessa vuokralaisilta ja pidetään asunto vuokrakäytössä. Remonttien rahoitus on tehtävä pörssiosakesijoituksia vähentämällä.
Toiminnanjohtaja kertoi keskusliiton organisoimasta kampanjasta kuntien hankintapäätöksiä valmisteleville. Materiaaliin kuuluu paitsi vetoomus kotimaisen ruuan puolesta
myös konkreettisia neuvoja tarjouspyyntöjen valmisteluun,
jotta hinta ei olisi ainoa valintakriteeri. Aikataulullisesti osa
hankintavastaavien ja kuntien päättäjien kontaktoinnista jää
syksylle. Päätettiin, että johtokuntalaiset ovat mukana vierailuilla hankintarenkaisiin.

8.6.2016 Kajaani
Kuultiin, että toiminnanjohtaja on selvittänyt toimistosihteerin tehtävien hoitamista ennen kaikkea palvelujen ostamisen näkökulmasta. Tarjoukset on saatu ja neuvotteluja
käyty kahden tilitoimiston kanssa, kahden henkilöstövuokrausfirman kanssa ja lisäksi on saatu tarjous toiselta tuottajaliitolta ja ProAgrialta. Tarjoukset on pyydetty sisältäen
laskutuksen ja laskujen vastaanottamisen, palkanmaksun,
kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustoiminnan osalta. Hank-
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13.9.2016 Utajärvi

taa, joista uusina kotieläintalous- ja kasvinviljelyvaliokunta.
Jälkimmäiset siksi, että alueellamme olisi vastaavat valiokunnat olemassa kuin järjestötasollakin. Tämä tarkoittaisi
yhden lisäystä nykyiseen valiokuntamäärään, mikä on hieman erikoinen seuraus järjestön valiokuntauudistuksesta.
Luomuvaliokunta lakkautettaisiin, mutta porovaliokunta säilyisi. Johtokunta hyväksyi esitetyn toimintamallin.
Hyväksyttiin MTK Pohjois-Suomen metsävaliokunnan
säännöt.
Käsiteltiin luonnos vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi,
josta annetaan myös keskusliittoon pyydettyjä palautteita.
Päätettiin, että liiton jäsenmaksu yhdistyksille nousee
ensi vuonna 1 %. Mahdollista muutosta jäsenmaksun keräämisen perusteisiin työstetään edelleen mallilaskelmin.
Mallien välillä on yhdistyskohtaisesti isoja eroja, joita leikkuri MYEL-mallissa tasoittaisi.
As. Oy Rautapakan vuokra-asunnon vuokralainen Oulussa on irtisanoutunut. Toukokuun kokouksessa hyväksytyn
toimintaperiaatteen mukaisesti tämänkin asunto remontoitaisiin, mutta nyt on kuitenkin hankala tilanne, kun tulisi
olemaan kaksi remonttia asunnoissa samana vuonna. Yksi
tarjous ao. asunnon remontista ehdittiin saada kokoukseen.
Päätettiin, että remontti toteutetaan.
Todettiin, että ensi vuoden 100-vuotisjuhlallisuudet vaikuttavat huomattavasti ensi vuoden budjettiin. Toiminnan-

Aamupäivällä johtokunnalla oli MTK:n tulevaisuusasiakirjan
työskentelyä työpajana. Myös nuorten valiokunta ja metsävaliokunta oli kutsuttu mukaan tulevaisuustyöpajaan.
Kokouksessa esittäytyi uusi toimistoassistentti Liisa Pennanen. Edellisen kokouksen jälkeen määräaikaisen toimistoassistentin paikka on julistettu auki. Tehtävään tuli 64
hakemusta. Työvaliokunta on päättänyt haastatteluun kutsuttavat 4 henkilöä. Työvaliokunta esitti yksimielisesti koko
johtokunnalle agrologi, tradenomi Liisa Pennasen valitsemista tehtävään. Päätös hyväksyttiin sähköpostimenettelyllä. Liisa Pennanen on aloittanut työssä 5.9.
Käsiteltiin henkilöstön työtehtävien järjestelyyn ja palkkaukseen liittyviä asioita. Todettiin, että Matti Impiö teki kesäharjoittelijana hyvää työtä. Arkisto on nyt järjestyksessä.
Matti kokosi myös historiallisen kuvaesityksen, jota voidaan
hyödyntää liiton 100-vuotisjuhlissa.
Työstettiin valiokuntauudistuksen mukaista liittoalueen
valiokuntamallia. Keskusliitto on pyytänyt 21.10. mennessä liittoryhmän esitykset valiokuntien jäsenistä. Sitä ennen
pitää päättää alueellisten valiokuntien kokoonpano, koska
keskusliiton valiokuntien jäsenten tulisi mielellään olla alueellisia luottamushenkilöitä. Tuottajaliittojen puheenjohtajat
ja toimihenkilöt sekä valiokuntien puheenjohtajat kokoontuivat elokuussa ja esittävät johtokunnille, että tulisi 9 valiokun-

Osana arkiston järjestämistä ja 100 v. juhlavuoteen valmistautumista järjestettiin Tyrnävällä 12.8. järjestöveteraanien ilta, jossa katsottiin
arkistosta löytyneitä vanhoja kaitafilmejä ja tunnistettiin henkilöitä vanhoista valokuvista. Etualalla Eino Merilä ja taustalla Matti Impiö.
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Kuultiin Sirpa Laitisen selostus valtakunnallisen 100-vuotisjuhlan alueellisista suunnitelmista.
Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet Liisa Pennaselle.
Toiminnanjohtaja kertoi, että viljelijöille tehtävään kyselytutkimukseen perustuva maatilojen kehitysnäkymät 2022
-tutkimuksen alueelliset tiedot on nyt saatu. Käytiin MTK
Pohjois-Suomen alueen näkymiä läpi. Ennusteessa on mm.
että tilojen määrä laskee nopeasti, mutta liittomme alueella
kuitenkin vähän hitaammin kuin muualla maassa.
Puheenjohtaja kertoi hallituksen hyväksymän viimeisen
kriisitukipaketin sisältöä koskevista päätöksistä.
Markku Karjalainen kertoi, että poroasioissa on yhdessä Vesa Malilan kanssa käyty MMM:ssä neuvottelemassa
ministeri Tiilikaisen kanssa. Uusi poroasioista ministeriössä
vastaava virkamies on nimetty.

johtaja oli laatinut budjetin juhlallisuuksien aiheuttamista
menoista ja se esiteltiin johtokunnalle. Päätettiin hakea
maakuntaliitoilta avustusta juhlallisuuksiin Suomi 100 -määrärahoista.
Toiminnanjohtaja esitteli ensi vuoden ensimmäisen budjettiluonnoksen, joka perustuu seuraaville keskeisille oletuksille: syksyn neuvottelupäiviä ei pidetä, vaan 100-vuotisjuhla korvaa sen, Uutisjyvät-lehteä ei enää julkaista
paperilehtenä, yhdistysten jäsenmaksu nousee 1 %, kokousten määrä vähenee siirryttäessä käyttämään enemmän sähköisiä kokousvälineitä, järjestöagrologin siirtyessä
osittain hankkeen palvelukseen hänen palkkakulunsa pienenevät, mutta toisaalta kokouspalkkioita on pakko nostaa
lomitussäännösten kiristyttyä.
Päätettiin, että johtokunta osallistuu Uutisjyvien mainosten myyntiin.
Lassi Keränen kertoi, että hän yhdessä Markku Karjalaisen kanssa on käynyt Pudasjärvellä tapaamassa siellä vierailulla ollutta ministeri Tiilikaista poroasioissa.

2.11.2016 Oulu
Kyseessä oli valtuuskunnan kokousta edeltävä kokous, jossa valtuuskunnan jäseniä oli läsnä ja käsiteltiin valtuuskunta-asioita.
Kuultiin puheenjohtajan selostus maidon vähentämistuen
ehdoista. 15 milj käytetävissä rahaa, maitoa halutaan pois
markkinoilta 50 milj litraa, mutta enempäänkin olisi tarvetta.
Tukea vähennetyille litroille maksetaan 30 c/l. Hakua aukeaa piakkoin.
Matti Heikkilä kertoi metsäpuolen kuulumisia. Esillä on
etenkin ilmastopolitiikka ja metsän osuus siinä. Huolestuttavaa on, että EU:n omaksumalla laskentamallilla jokainen
poistettu puu on hiilidioksidilähde ja talousmetsät kääntyvät
päästölähteiksi. Hän kertoi myös, että metsätietolakipäätös
on voitto. Oleellisimmat tiedot ja päätös niiden käytöstä jäi
metsänomistajan hallintaan.
Valiokuntauudistuksen mukaisten liittoalueen valiokuntien jäsenten nimeäminen MTK Pohjois-Suomen osalta
käsiteltiin vielä uudelleen, koska osittain henkilöihin on tullut muutoksia viime kokouksessa käsitellyn jälkeen. Kaikki
keskusliiton valiokuntiin viime kokouksessa esitetyt henkilöt eivät olleet käytettävissä tehtäviin, ja myös esitysten
yhteensovittaminen Lapin esitysten kanssa on vaikuttanut
lopputulemaan. Hyväksyttiin seuraavien alueellisten valiokuntien sääntöluonnokset: Kasvinviljelyvaliokunta, kotieläinvaliokunta, maaseutunuorten valiokunta, elinkeinopolitiikka
ja yrittäjyysvaliokunta, jäsenpalveluvaliokunta, osaamis- ja
hyvinvointivaliokunta, ympäristö- ja maankäyttövaliokunta,
porovaliokunta.
Käytiin läpi Uutisjyvien palautekyselyn tulokset. Uutisjyvien palautekysely on lähetetty n. 2400 henkilölle ja vastauksia on saatu 155 eli vastausprosentti ei ole järin hyvä.
Vastauksista voi kuitenkin tehdä jotain päätelmiä. Jos lehti
muuttuisi sähköiseksi, suurin osa vastaajista ilmoitti vähentävänsä tai lopettavansa lehden lukemisen. Päätettiin kyselyn tulosten perusteella mennä yhden lehden malliin eli yksi
kattavampi paperilehti vuodessa, keväällä.

11.10.2016 Kajaani
Yhdistyksiltä on pyydetty esityksiä henkilöistä valiokuntiin.
Puheenjohtaja kertoi liittojen pj. kokouksen terveisinä, että
valinnoissa tulisi korostua alan tuntemus, johtajuus, verkostoituminen, vaikuttamisen taidot ja yhteistyökykyisyys. Käytiin läpi Pohjois-Suomen ja Lapin muodostaman liittoalueen
aikaisemmin päätetyn valiokuntarakenteen pohjalta yhdistysten antamat esitykset ja päätettiin MTK Pohjois-Suomen
esitykset liittoalueen valiokuntiin ja keskusliiton valiokuntiin.
Kokouksen jälkeen pidettiin yhdessä MTK Lapin kanssa toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien kokous, jossa soviteltiin
yhteen molempien tuottajaliittojen esityksiä henkilöistä.
Keskusteltiin jäsenmaksumallien vaihtoehdoista. Todettiin, että sekä nykyinen verotulopohjainen jäsenmaksumalli
että puhdas myel-työtulopohjainen malli tuottavat suuria
muutoksia muutamien yhdistysten kohdalla. Puheenjohtaja
kertoi, että seuraava vaihe järjestöuudistuksessa on tulossa, jossa selvitetään liittojen ja yhdistysten talouden perusta ja toiminta sekä laaditaan ennustelaskelmia. Tarkempaan tarkasteluun otetaan 3 pilottiliittoa ja sen yhdistykset.
Puheenjohtaja on ilmoittanut, että MTK Pohjois-Suomi on
valmis olemaan yksi pilottiliitoista. Päätettiin, että vuonna
2017 jäsenmaksut määritellään entisen, verotulopohjaisen
mallin perusteella, koska verotulo paremmin kuvastaa maksukykyä.
Toiminnanjohtaja kertoi, että muutokset sijoitusasuntojen
vuokralaisissa jatkuvat. Myös toinen asunto Oulussa on vapautumassa vuokralaiselta. Asunto ei ole hyväkuntoinen,
mutta tässä vaiheessa sitä ei kannattane remontoida, koska talo on muutaman vuoden sisällä mahdollisesti tulossa
purettavaksi korttelissa menossa olevan uudelleenkaavoituksen takia. Oulussa on nyt hyvä tarjonta vuokra-asunnoista, mikä voi vaikeuttaa vuokralaisten saamista.
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VALIOKUNTIEN KOKOUKSET

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017 esitykseksi
syyskokoukselle. Samoin hyväksyttiin esitys MTK Pohjois-Suomen luottamushenkilöiden kokouspalkkioista syyskokoukselle. Hyväksyttiin budjetti 2017 esitykseksi syyskokoukselle. Hyväksyttiin henkilövaalien menettelytapaohje
esitykseksi syyskokoukselle.
Johtokunta päätti, että MTK Pohjois-Suomen ja Lapin
toimihenkilöt sekä metsälinjan kenttäpäälliköt saavat itse
päättää, miten alueellisten valiokuntien sihteeriydet jaetaan.

Nuorten valiokunta
Nuorten valiokunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Järjestäytymiskokous pidettiin 28.1. Maalaiskartano Pihkalassa Kestilässä ja kokouksessa suunniteltiin mm. vierailuja
alueen maa- ja metsäopetusta antaviin oppilaitoksiin sekä
yhteistyön aloittamisesta OAMK:n luonnonvara-alan opiskelijoiden kanssa. Vuoden toinen kokous pidettiin 20.4.
Ruukissa maaseutuopistolla. Kokouksessa oli mukana
henkilöitä Ruukin maaseutunuorista ja kokouksessa kuultiin
heidän aktiivisesta toiminnastaan sekä suunniteltiin yhteistä nuorten illanviettoa pidettäväksi Ruukissa syksyllä 2016.
Lisäksi pohdittiin järjestön valiokuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia nuorten toimintaan. Kuluneen vuoden
aikana valiokunnan edustajana Elina Röyttä osallistui keskusliiton järjestämään maaseutunuorten Kevätparlamenttiin
12.–13.2.2015 Helsingissä. Nuorten syysparlamentti pidettiin 10.–12.11.2016 Seinäjoella; siellä mukana oli useita valiokunnan sekä alueen nuorten kerhojen edustajia.

29.11.2016 Oulu
Kokous oli henkilökunta-asioihin keskittyvä kokous, jossa
johtokunta haastatteli henkilökunnan jäsenet kaikki yksitellen työssä kehittymisen, työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen kannalta.
Käytiin läpi kuluvan vuoden taloustilannetta. Kirjanpito
on nyt saatu ajan tasalle. Toiminnanjohtaja esitti arvionaan,
että kuluvan vuoden tilinpäätös olisi parempi kuin edellisvuonna.
Todettiin, että liiton syyskokouksessa eniten keskustelua
herätti uusi käytäntö, jossa liiton toimihenkilöt eivät käy kaikissa yhdistysten kokouksissa. Mietittiin, voisiko johtokunnan jäsenten kummiyhdistystoiminta muodostua korvaavaksi menettelytavaksi.
Kuultiin kuulumiset valtuuskunnan kokouksesta. Todettiin,
että keskustelun henki valtuuskunnassa oli varsinkin ensimmäisenä päivänä hyvä.
Tuottajaliiton nuorten nykyinen valiokunta on tehnyt esityksen lisätä uuden nuorten valiokunnan jäsenmäärää
kahdella. Toiminnanjohtaja on kysynyt MTK Lapin kantaa
asiaan ja he eivät vastusta asiaa. Päätettiin pyytää yhdistyksistä esityksiä henkilöistä.
Todettiin toimihenkilöiden keskenään tekemä päätös valiokuntien sihteerien tehtävien hoitamisesta.
Päätettiin, että lakkautuva ja MTK Kajaaniin liittyvä MTK
Vuolijoki voi siirtää rahavaransa suoraan Kajaanin yhdistyksen tilille.

Kuluttajavaliokunta
Kuluttajavaliokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran.
Järjestäytymiskokous pidettiin 27.1. liiton toimistolla Oulussa. Kokouksessa mm. päätettiin palkita Ruokavisan alueellinen voittaja ja suunniteltiin K-ryhmän kaupoissa toteutettavaa kuluttajakampanjaa viikolla 11. Lisäksi kokouksessa
päätettiin perustaa valiokunnalle oma Facebook-ryhmä
saekä suunniteltiin kesällä pidettävää Päivä Maalla tapahtumaa.

Luomuvaliokunta
Luomuvaliokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran.
Järjestäytymiskokous pidettiin 19.2. liiton toimistolla Oulussa. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti luomuedunvalvonnan jatkosta, sillä valiokuntauudistuksessa luomuvaliokunnan toiminta tulee päättymään sekä keskusliitossa että
myös omassa liitossa. Lisäksi suunniteltiin valiokunnan mukanaoloa Ruukin Luomumarkkinoille syyskuussa sekä keskusteltiin luomutuotannon opetuksen tilanteesta OAMK:n
luonnonvara-alan yksikössä Kotkantiellä.

Hyvinvointi- ja maaseutuyrittäjävaliokunta
Eivät kokoontuneet kertomusvuonna.

MTK Pohjois-Suomen valtuuskuntaedustajia syysvaltuuskunnassa
Helsingissä 24.11. Tuija Korhonen, Pekka Hallikainen ja Jari Ahlholm edessä, taustalla vasemmalla Ari Varis ja Matti Alatalo.
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Porovaliokunta

neuvotteluista rehuvalmistajien kanssa, nautapalkkioasioista sekä hallituksen kriisipaketin valmistelusta.
Liiton toimihenkilöiden alustuksissa kerrottiin tulossa olevasta valiokuntauudistuksesta, tulevasta MTK:n juhlavuodesta sekä jäsenmaksutilanteesta yhdistyksissä. Lisäksi
keskusteltiin laajasti järjestön tulevaisuudesta, erityisesti
rakenteen ja rahoituksen osalta.
Lisäksi Heikki Törmi Mentorum Oy:stä käsitteli havainnollisessa esityksessään kommunikointia ja vuorovaikutusta
maatilalla työpaikkana.

Porovaliokunta kokoontui 26.1.2016 käsitellen mm. Lapin
Ely:n tekemää kyselyä arvioimislautakuntien toiminnasta.
Muutoin porotalouden ja maatalouden yhteensovittamiseen liittyviä asioita on hoidettu yhdessä Lapin tuottajaliiton
kanssa eteenpäin. Maa- ja metsätalousministeri Tiilikainen
tavattiin kaksi kertaa yhdessä avustajiensa kanssa. Teemoina olivat erityisesti vahingonkorvausjärjestelmän toimimattomuus ja sitä kautta poronhoitolain avaaminen osittain
sekä eduskunnan aikoinaan edellyttämän seurantaryhmän
perustaminen. Poronhoidon ja maatalouden yhteensovittamiseen liittyviä asioita käsiteltiin myös useassa MTK Pohjois-Suomen johtokunnan kokouksessa.

17.–18.11.2016 Kuusamo
Syksyn neuvottelukunta pidettiin kaksipäiväisenä Kuusamon maisemissa.
Neuvottelupäivien ohjelmassa oli mm. järjestön jäsenmaksuasioita, 100-vuotisteema, maakuntauudistus ja
johtokunnan kyselytunti. Maatalouspoliittisen ajankohtaiskatsauksen piti Minna-Mari Kaila. Lisäksi vierailevina alustajina olivat Klaus Hartikainen MTK:sta teemanaan MTK
100 vuotta ja Maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Risto Lahti MMM:stä teemanaan poliittinen vaikuttaminen. Toimihenkilöiden puheenvuoroissa puhuttiin mm. yhdistysten kannusteohjelmasta v. 2016, koulutuksista sekä
liiton 100-vuotisjuhlatilaisuuksista.
Päivien aikana vierailimme myös Kuusamon Osuusmeijerillä ja tutustuimme sen ja Kuusamon Juusto Oy:n toimintaan.

Maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta
Maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta toimii yhteisenä MTK
Lapin, MTK Pohjois-Suomen ja MTK metsälinjan alue-edustajien kanssa. Valiokunta piti vuonna 2016 yhden kokouksen, joka oli järjestäytymiskokous sähköpostikokouksena.

NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSET
Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi tuottajaliiton alueen
yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelukunnan
kokousta.

16.2.2016 Paltamo

JUHLAT, RETKET JA TAPAHTUMAT

Vuoden ensimmäisessä neuvottelukunnan kokouksessa
maatalouspoliittisen katsauksen piti tutkimuspäällikkö Juha
Lappalainen MTK:sta. Hän kertoi mm. ankaran vastuun

Maaseudun Tulevaisuus täytti 100 vuotta. Juhlavuoden
aluksi maaseudun vaiheista kertova valokuvanäyttely Sata
vuotta sata kuvaa avattiin juhlavasti Oulussa lauantaina
23.1. Näyttely oli nähtävillä Kulttuurikeskus Valveella Oulussa 23.1.–13.3.2016.
Kuntokurssi järjestettiin 29.–31.1.2016, pitopaikkana
oli Rokua Health & Spa. Kurssille osallistui 23 henkilöä ja
ohjelmassa heille oli mm. luento liikunnan ja ravinnon tasapainosta, erilaisia liikuntaryhmiä sisätiloissa ja ulkona,
paritanssikurssi sekä hierontaa.
Lomituksen ajankohtaispäivä pidettiin 19.2. Rokualla.
Melasta vieraana ja ajankohtaisia asioita kertomassa oli
paikalla Päivi Wallin. Päivän teemana oli uuden lomituspalvelulain käytäntöön siirtäminen ja sen myötä uuden lain
tulkinnat. Keskustelu oli erittäin vilkasta ja kovaa kritiikkiäkin
uusia tulkintoja kohtaan esitettiin. Paikalla oli n. 40 henkeä
yhdistyksistä ja lomitushallinnosta.
Vuoden suurin ja näkyvin tapahtuma oli valtakunnallinen
traktorimarssi Senaatintorille Helsinkiin 11.3.2016. Marssi
oli suuruudeltaan, ilmapiiriltään ja mediahuomioltaan poikkeuksellisen onnistunut tapahtuma. Senaatintorilla järjestetyssä kokoontumisessa oli mukana arvioijasta riippuen n.
4000–5000 henkilöä ja 450–650 traktoria. MTK Pohjois-Suo-

Risto Lahti kertoi poliittisen vaikuttamisen periaatteista neuvottelukunnalle.
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Samana päivänä 11.3. järjestettiin tuottajaliittomme alueella tukimarsseja, joissa
viljelijät kokoontuivat traktorein tukemaan
Helsingin tapahtumaa. Näitä järjestettiin
ainakin Kärsämäellä, Oulunseudulla, Paltamossa ja Nivalassa.
Koululaistapahtuma pidettiin 1.3. Haapajärvellä Tiina ja Hannu Pietikäisen maitotilalla. Päivän aikana maatilalla vieraili yli
600 koululaista Haapajärven ala- ja yläkoululta. Tilalla oli erilaisia toimintarasteja sekä
mahdollisuus vierailla tilan tuotantorakennuksessa. Tapahtumaa tilan apuna oli toMaaseudun Tulevaisuuden juhlavuoden valokuvanäyttelyssä esiteltiin mm. Lato-vateuttamassa maaseutunuorten valiokunnan
lokuvauskilpailun parhaimmistoa.
jäseniä sekä opiskelijoita JEDUn Haapajärven maa- ja metsätalousyksiköstä.
Ruokavisan voittajaryhmän palkitsemistilaisuus järjesmen alueelta traktorimarssille lähdettiin liiton kustantamaltettiin 26.4. Sortolan Jäätelön tiloissa Ylikiimingissä. Ruola yhteisjunamatkalla Oulusta 80 hengen voimin. Kainuun
kavisan alueellisen kisan voitti Kuulammen koulun oppisuunnalta marssille lähti 12 henkeä bussikyydein. Lisäksi
lasryhmä Tyrnävältä. Palkitsemistilaisuudessa liitto tarjosi
Koillismaalta tuli autolastillinen mielenilmaisijoita. Markku
ryhmälle mahdollisuuden tutustua jäätelönvalmistukseen
Kokkoniemi Ylikiimingistä ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa
sekä Kokkoniemen maatilan eläimiin.
lähtevänsä traktorilla Helsinkiin ja sai matkanteolleen suuMTK:n sihteerien ja assistenttien kokoontuminen ja kouren huomion tiedotusvälineissä. Hänen lisäkseen Liiton
lutustilaisuus pidettiin Oulussa 26.–27.5. Mukana oli osalalueelta matkasi Helsinkiin neljä traktoria ajamalla, joukoslistujia lähes kaikista tuottajaliitoista sekä keskusliitosta.
sa liiton puheenjohtaja Jari Ahlholm. Mielenilmaisun kaukaiTilaisuuden aiheina olivat mm. VR:n ja SMT:n palvelut,
sin traktori kuljetettiin lavetilla Helsinkiin Kuusamosta.
Maaseudun sivistysliiton koulutustukien hyödyntäminen ja
Tapahtuma sujui järjestäytyneesti ja tyylikkäästi, mutMTK:n 100-vuotisjuhlavuoden tuleva ohjelma ja järjestelyt.
ta pystyi kuitenkin purkamaan viljelijöiden kasaantuneen
Ohjelmassa oli myös Hupisaariin tutustumista.
katkeruuden elintarvikemarkkinoiden hintojen laskuun ja
Metsäiltamat pidettiin Ruukissa Paavolan Nuorisoseuran
tukimaksatusten viivästymiseen. Senaatintorilla vierailleet
lavalla
21.5. Tilaisuudessa oli liiton lisäksi mukana useita eri
pääministeri Sipilä, valtiovarainministeri Stubb ja maatalousmetsäalan toimijoita omine esittelypisteineen. Illan aikana
ja ympäristöministeri Tiilikainen antoivat mielenosoituspäitanssilavalla oli paikalla yli 800 henkilöä.
vänä joukon lupauksia maatalouden tilanteen helpottamisesta.

Ruokavisassa menestynyt Tyrnävän Kuulammen koulun luokka vieraili palkinnoksi Sortolan tilalla mm. maistelemassa jäätelöä.
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Liitto aloitti valmistautumisen vuonna
2017 pidettäviin liiton 100 vuotistapahtumiin järjestämällä muisteluillan alueen
järjestöveteraaneille 12.8. Tyrnävän kotiseututalolla. Paikalle saapui n. 25 henkilöä
muistelemaan menneitä tapahtumia ja tunnistamaan vanhoja valokuvia ja elokuvaesityksiä.
MTK:n alueellinen tulevaisuustyöpaja
järjestettiin Utajärvellä Merilän Kartanossa
13.9. Paikalle oli kutsuttu liiton johtokunta
sekä maaseutunuorten valiokunta. Päivän
aikana käytiin läpi keskusliiton tuottamaa
MTK:n sihteerit ja assistentit koolla MTK Pohjois-Suomen tiloissa Oulussa.
järjestön tulevaisuutta käsittelevää materiaalia ja tuotettiin aineistoa laadittavana olevaan MTK:n Tulevaisuusasiakirjaan.
MTK:n tuottajaliittojen puheenjohtajat ja MTK:n luottaLasten Maatalousnäyttelyssä 3.9. Haapajärvellä liitto
mushenkilöjohto tekivät 13.–15.7.2016 vuosittaisen kesäoli mukana yhteisellä osastolla MTK Haapajärven ja maaretkeilynsä MTK Pohjois-Suomen alueelle. Ohjelman vieseutunuorten kanssa. Esittelypisteessä oli mm. makkaranrailukohteina olivat hirsikoulukampus ja Niemitalon juustola
myyntiä sekä lapsille mahdollisuus hyppiä heinämeressä
Pudasjärvellä, Suomen Siemenperunakeskus Oy TyrnävälLuomumarkkinat pidettiin 10.9 Ruukissa Maatalousopislä sekä Demeca Oy ja Agronic Oy Haapavedellä.
ton alueella. Liiton luomuvaliokunta oli mukana markkinoilla
Päivä Maalla -tapahtuma järjestettiin Korpikatraan lamkertomassa MTK:n luomuedunvalvonnan tulevaisuudesta
mastilalla Suomussalmella 23.7. Päivän aikana tilalla vieraili
sekä keräämässä ideoita alueellisen toiminnan vahvistamin. 300 henkilöä. Tilalta oli mahdollisuus ostaa paikallisten
seksi.
yrittäjien erilaisia tuotteita, sillä paikalla oli KAO:n tapahtuKeskusliiton organisoimaa Hankinta-asioiden kampanmantuottajan ammattitutkintoa opiskelevan Minna Myllyn
jaa toteutettiin liitossa vierailemalla useissa alueen kuntien
näyttötutkintona järjestämät Lähiruokamarkkinat.
hankintatoimen yksiköissä ja keräämällä niistä tietoa mm.
Liitto oli mukana Faban organisoimassa Lypsikit Livenä
kotimaisten elintarvikkeiden käyttöasteesta. Luovutettiin
-tapahtumassa 24.8., joka järjestettiin Mty Lambergin maihankinnoista vastaaville myös materiaalia, jota voi käyttää
totilalla Oulussa. Tilaisuudessa jaettiin porkkanamaistiaiapuna kriteereiden määrittelyssä kilpailutuksissa. Lisäksi
sia sekä tietoa Lähiruoan tuottamisesta. Valion Maikkulan
pidettiin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa yhdessä
yksikössä pidettiin 19.9. Maitopäivät, jossa liitolla oli myös
kaksi infotilaisuutta uudesta hankintalaista, tilaisuudet oliesittelypiste.
vat 20.9. Kuusamossa sekä 21.9. Taivalkoskella. Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä 7.–8.11. oltiin paikalla jakamassa asiaa
koskevaa materiaalia kuntapäättäjille.
Maa- ja metsäväen iltamat järjestettiin
alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa
23.9. Sotkamossa Naapurinvaaran huvikeskuksessa. Tapahtuma oli perinteen mukaan hyvin suosittu, sillä paikalla oli yli 1100
osallistujaa.
Maaseutunuorten alueelliset saunaillat
järjestettiin yhteistyössä alueen nuorten
kerhojen kanssa 23.9 Ruukissa Vauhtimajalla sekä 14.10. Maalaiskartano Pihkalassa. Tilaisuuksiin saapui paikalle n. 60 nuorta maatalousyrittäjää.
Maaseutunuorten lentopalloturnaus pelattiin 19.11. Kuusamossa Liikuntahallilla.
Turnaus järjestettiin juhlaturnauksena jo
MTK tuottajaliittojen ja keskusjärjestön luottamusjohdon retkeilyllä MTK Poh25:nen kerran ja mukana oli kaikkiaan 9
jois-Suomen alueelle vierailtiin Pudasjärven hirsikoulukampuksella. Mukana oli
joukkuetta eri puolilta liiton aluetta. Vuoden
myös MTK Pudasjärven edustajia.
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2016 turnauksessa voiton vei MTK Limingan joukkue. Juhlaturnauksessa huomioitiin tapahtuman pitkäaikaiset toimijat Markku Honganpuhto MTK Oulaisten joukkueesta ja
Pekka Tervo MTK Limingan joukkueesta.
Kuluneen vuoden aikana liiton ja maaseutunuorten valiokunnan jäsenten toimesta käytiin pitämässä useita kertoja
luentoja MTK:n ja maaseutunuorten toiminnasta maa- ja
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.

den edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä pohtii MTK:n
vaikuttamismahdollisuuksien turvaamista aluetasolla. Keskiössä on toiminta, mutta myös sen rahoittaminen. Selvityksessä analysoidaan kolme liittoa MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Pohjanmaa ja MTK-Pohjois-Karjala. Tavoite, että ehdotus
kehittämisohjelmaksi on valmis 2017 vuoden syysvaltuuskuntaan. Selvityksessä haetaan ennemmin uusia toimintamalleja kuin uusia rakenteita. Pyykkösen esitys synnytti
vilkkaan keskustelun mm. maataloustuottajayhdistysten
tilanteesta; jäsenet vähenevät, maksurästejä syntyy, yhdistysten toiminta hiipuu ja isojen tilojen eroaminen. Kokousasioina todettiin valtuuskunnan edellisen kokouksen päätökset, keskusteltiin järjestöuudistuksesta, jäsenmaksuista
ja sen malleista, käsiteltiin valtuuskunnan kokouksen asiat
ja kuultiin ajankohtainen metsäpoliittinenkatsaus. Todettiin aiheelliseksi avata metsäedunvalvonnan kustannukset
sekä liittokokousmaksun alentamisesitys.

C-ALUEEN YHTEISTYÖ VUONNA 2016
Vuonna 2016 pohjoisen tukialueen eli C-alueen tuottajaliitot
pitivät kaksi yhteistä kokousta. C-liittojen puheenjohtajaksi valittiin Juha Paajanen Etelä-Savosta. Sihteerin tehtäviä
hoiti MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja Kettunen.
Kokoukseen kutsutaan alueen MHY ja MTK-liittojen valtuuskunnan jäsenet sekä ja alueelta olevat edustajat MTK johtokunnassa. Kokousaika ja asialista laitetaan tiedoksi myös
varajäsenille.
C-alueen kokous pidettiin 31.3.2016 Rajalan Riihessä
Pihtiputaan Elämäjärvellä. Kokouksen alkuun Minna-Mari
Kaila piti katsauksen ajankohtaisiin asioihin, jossa pääkohdat olivat MTK:n toimet kehysriihessä ja kannattavuuskriisin
hoitamisen keinot. Kokouksessa keskusteltiin taloustyöryhmän jäsenmaksuesityksestä ja sen vaikutuksista, tehtiin
aloite jäsenmaksusta sekä käsiteltiin valtuuskunnan kevätkokouksen asiakohdat. Kokouksessa otettiin esille myös
metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämismallit.
Toinen kokous C-alueella pidettiin 10.11.2016 Pohjois-Savossa Haapaniemen matkailutilalla Iisalmessa. Kokouksen
alkuun Perttu Pyykkönen MTK:sta kertoi ”järjestöremontti”
hankkeesta, jonka pyrkii vastaamaan järjestön toimintaympäristön muutokseen. Remontti etsii vastauksia tulevaisuu-

KOULUTUS
Veroasioita koulutettiin liiton toimesta 1.2. Vihannissa ja Limingassa sekä 2.2. Paltamossa. Kouluttajana toimi Hannu Vuoriniemi. Yhteensä näissä tilaisuuksissa osallistujia oli n. 80.
Uusille luottamushenkilöille järjestettiin perinteinen Peruskauraa-päivä 6.2. Helmen Pirtissä Ala-Temmeksellä.
Mukana oli 9 henkilöä.
Maakunnallisia tuki-infoja EU-avustajille ja neuvojille oli
kolme; 1.4. Paltamossa, 4.4. Haapavedellä ja 6.4. Muhoksella. Tukihakua olivat selventämässä Juha Lappalainen
MTK:sta sekä Ely-keskusten ja kuntien YTA-alueiden edustajat. Tilaisuuksissa oli yhteensä n. 90 kuulijaa.
Koululähettiläs-koulutus pidettiin Rokualla 22.4.2016.
Osallistujia 7 henkeä ja kouluttajana Sakari Alasuutari
MTK:sta.
Kolme nuorta luottamushenkilöä liittomme alueelta suoritti loppuun MTK:n vaikuttajavalmennuksen.
Siemenperunanviljelyn High Grade -alueen (Tyrnävä, Liminka) ruokaperunanviljelijöille järjestettiin tiedotus- ja kes-

C-alueen tuottajaliittojen valtuuskunnan jäsenet kokoontuivat

Uusien luottamushenkilöiden koulutuspäivä Helmen Pirtissä

kokoukseen Rajalan Riiheen Elämäjärvellä.

Ala-Temmeksellä.
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MTK:n mediaseurannan tietojen perusteella vuonna
2016 alueemme päämedioista esim. Kalevassa oli 286 jutussa maininta MTK:sta, Kainuun sanomissa 186 kertaa,
Yle Oulussa 40 kertaa ja Yle Kainuussa 51 kertaa.
Perinteisesti kevätkokous- ja syyskokouskierroksen alkaessa järjestettiin tiedotustilaisuudet medialle. Kevätkokouskierroksen avajaistilaisuus pidettiin 15.3. Pudasjärvellä ja syyskokouskierroksen avajaistilaisuus Haapavedellä
3.11.
Puolueisiin ja kansanedustajiin pidettiin yhteyttä aktiivisesti ja aina kulloisenkin edunvalvonnallisen tilanteen
mukaisesti. Liitto tekee yhteistyötä kaikkien puolueryhmien kanssa. Oulun vaalipiirin kansanedustajille järjestettiin
11.8. tilavierailupäivä Kainuussa Jyrki Nykäsen ja Ella Mustakankaan lypsykarjatilalle ja Paavo ja Satu Huuskon lihakarjatilalle. Vierailimme myös harvennushakkuukohteessa
MHY Sotkamon vieraana. Mukana tilakäynneillä olivat kainuulaiset kansanedustajat sekä liiton johtokunta.
Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tytti Tuppuraiselle järjestettiin 29.8. tutustumiskäynti
parsinavettaan Hanna, Pekka ja Liisa Luukisen tilalle Liminkaan. Tuppurainen esitti julkisuudessa parsinavettakieltoa
kannattavia mielipiteitä ja hänelle haluttiin tarjota asiasta
faktatietoa.
Oulun toimittajien vapaamuotoinen yhdistys Oulun pressiklubi halusi tutustumisvierailun maatalouden tilanteeseen
ja maatiloille. Toimittajille järjestettiin 1.9. iltaretkeily Luukisen lypsykarjatilalle Liminkaan ja Matti Heikkilän puintipellolle Ruukkiin. Myös MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila oli
retkeilyllä mukana toimittajien pyynnöstä.
Kansanedustaja ja Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vieraili Kainuussa 2.9. ja MTK
Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja osallistui Vuolijoella Pussisen tilalle järjestettyyn vierailuun.
Porotalouden maataloudelle aiheuttamiin haittoihin liittyen MTK Pohjois-Suomen ja MTK Lapin edustajat tapasivat maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaisen, kansanedustajia sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajia.

Koululähettiläspäivän osallistujat Rokualla.

kustelutilaisuus 26.4. uuden siemenperuna- ja High Grade
-alueen lainsäädännön taustasta, perusteista ja aikataulusta. Alustuksia pitivät erityisasiantuntija Marja Savonmäki
maa- ja metsätalousministeriöstä sekä kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen MTK:sta.

TIEDOTUSTOIMINTA JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Liiton toimittama UutisJyvät-lehti ilmestyi vuoden aikana
kaksi kertaa. Lisäksi jäsentiloille lähetettiin MTK:n toimesta
jäsenlehti Mainio neljä kertaa vuodessa. Sähköisen neljännesvuositiedotteen laatimisesta ja lähettämisestä luovuttiin
säästösyistä. MTK Pohjois-Suomi antoi vuoden 2016 aikana ainakin 12 lausuntoa, tiedotetta tai kannanottoa julkisuuteen. Traktorimarssi maaliskuussa oli järjestölle massiivinen
mediamenestys suorine nettilähetyksineen eri kanavilla ja
lukuisina tapahtumaan valmistautumista ja osallistumista
kuvaavine juttuineen sanomalehdistössä. Traktorimarssi oli
myös ensimmäinen selkeä sosiaalisesta mediasta voimansa saanut MTK:n suurtapahtuma.

MTK Lapin ja MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtajat tapasivat vuoden aikana
kaksi kertaa Osuuskauppa Arinan valikoimapäällikön Janne Tapion kanssa. Säännöllisistä tapaamisista on muodostunut
jo perinne. Tapaamisissa seurataan mm.
Arinan valikoiman elintarvikkeiden kotimaisuusasteen kehitystä.
Pohjois-Suomen AVI:n kutsusta MTK
Pohjois-Suomen johtokunta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yrittäjien edustajien kanssa vieraili AVI:ssa 3.2.2016. Tapaamisessa olivat mukana ylijohtaja Terttu
Savolainen sekä AVI:n eri vastuualueiden
edustajat.
Kansanedustajien tilaretkeilyn päätteeksi tutustuttiin harvennushakkuukohteeseen.
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maaseutuhallinnon, lomitustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden osalta. Tarja Bäckman oli jäsenenä
työryhmässä, joka valmisteli MTK:n kannan aluehallintouudistukseen. Työryhmän työ päättyi helmikuussa. Sekä
Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla maakuntauudistus
etenee omana itsenäisenä prosessinaan. Uudistuksen valmistelutyöryhmiin MTK tai muut etujärjestöt eivät päässeet
mukaan, mutta näkemyksiä ja kommenttipuheenvuoroja
uudistuksen tiedotustilaisuuksiin on pyydetty ja esitetty.
Lisäksi on tavattu maakuntauudistuksen paikallisia vaikuttajia.
Maaseudun kehittäjä- ja viranomaisorganisaatioiden
yhteistyöelimenä Pohjois-Pohjanmaalla toimii maaseutuviisikko, jossa Pohjois-Pohjanmaan ELY:n, ProAgria Oulun,
Suomen Metsäkeskuksen, Luken ja MTK Pohjois-Suomen
edustajat keskustelevat luottamuksellisesti sektorin kehittymiseen vaikuttavista ajankohtaisista asioista.
MTK Pohjois-Suomen toimihenkilöt ja luottamushenkilöt
toimivat useiden hankkeiden ohjausryhmissä ja erilaisissa
työryhmissä.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen tutustui poikimista odottavaan
Lupsakka-lehmään Luukisen tilalla. Oikealla Liisa Luukinen.

MELA järjesti alueellamme pohjoisten tuottajaliittojen ja
MELAn yhteistyöpäivät 31.8.–1.9., joihin liiton toimihenkilöt
osallistuivat.
Valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen pyrittiin
vaikuttamaan ja valmistelua aktiivisesti seurattiin etenkin

Juha Marttila vastaili pressiklubin toimittajien kysymyksiin Matti Heikkilän puintipellolla.
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HANKETOIMINTA
MaaseutuHarava

Lupa muutokseen

Kainuun alueella toimiva Maaseutuharava-hanke sai rahoituspäätöksen EU:n maaseuturahaston rahoituksesta
Kainuun ELY-keskuksesta 8.2.2016. Hankevetäjä Heidi
Kumpula aloitti työnsä 1.3.2016, jonka jälkeen hankkeen
toiminta pääsi vauhtiin. MaaseutuHarava koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa ja sen
alla toimivia hankkeita. MTK Pohjois-Suomen MaaseutuHarava-hanke tähtää vahvasti tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen niin eri sidosryhmien kuin viljelijöiden kanssa.
Tiedotuksen kanavana toimivat erilaiset tilaisuudet ja sähköinen tiedotus sosiaalisessa mediassa ja Tukinetin kautta.
Vahvalla sidosryhmäyhteistyöllä ja tiedottamisella estetään
hankkeiden päällekkäisyyksiä ja lisätään hanketoiminnan
tehokkuutta. Kainuun viljelijöille tuttu Tukinetti on uudistettu MaaseutuHaravan toimesta, mutta sivuston www-osoite
pysyy samana kuin ennen (www.tukinetti.net). Tukinetistä
löytyvät mm. Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman alla pyörivien hankkeiden tiedot, tapahtumakalenteri ja kysymyspalsta valvontaan liittyvistä kysymyksistä.

Liitossa aloitti 1.9.2016 toimintansa Lupa muutokseenhanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun
ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön kanssa ja
ammattikorkeakoulu on myös hankkeen hallinnoija. Lupa
muutokseen -hankkeen tarkoituksena on aktivoida maatilayrityksiä kehittämiseen ja sitä myöten myös maaseudun
elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Päätavoitteena on tukea
muutosprosesseja läpikäyviä maatilayrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkoituksena on saada yrittäjä miettimään huolellisesti omia vaihtoehtojaan muutostilanteessa.
Aktivoituminen erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja
kasvavat verkostot parantavat yritystoiminnan hallintaa ja
lisäävät sitä myöten yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia. Hyvinvointi kulkee hankkeessa läpileikkaavana teemana koko
toteutusajan. Hankkeen toimintamuotoina ovat aktivointitilaisuudet, pienryhmätoiminta sekä tilakäynnit.
Hanke on saanut rahoituksen Euroopan Maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti 1.10.
Päivi Vitikka ja osa-aikaisena projektisuunnittelijana toimii
järjestöagrologi Sirpa Laitinen. Vuoden 2016 aikana hankeen toiminta keskittyi hankkeen tulevien toimintojen suunnitteluun ja linjaamiseen.

Kainuun elintarvikepäivä pidettiin Kajaanin Impilinnassa 10.1.2017. Tupa tuli täyteen ja paikalle saatiin niin sidosryhmiä kuin KAO:n
opiskelijoitakin
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Maataloustuottajain Pohjois-Suomen liiton henkilöjäsenet 31.12.2016
Viljelijäjäsenet ja viljelmät peltopinta-alaluokittain
Kunta ja/tai
tuottajayhdistys

Tukia
hakeneita tiloja
(MMM)

Järjestäytymisaste
tiloista

Tukia
hakeneiden
tilojen ha

JärjesJäsenten Jäsenten
täytymis- tiloja,
peltoviljeaste heh- kpl
lytiloja, kpl
taareista
yli 0,01 ha

Yht.
Perh. Muita Kunnia- Jäsenet
2015
peltoala, jäs.
henk. jäsenet yhteensä
ha
jäs.
30.12.2016
jäsenrek

Lis. /
väh.

Haapajärvi

177

71,2

9264,3

72,7

191

126

6734

445

32

0

674

692

-18

Haapavesi

207

80,2

14194,4

80,7

205

166

11462

388

13

0

615

687

-72

Hailuoto

32

65,6

2973,3

48,0

36

21

1428

48

2

0

92

94

-2

Hyrynsalmi

48

75,0

1197,6

73,6

52

36

881

93

3

0

148

156

-8

Ii (kunta)

86

2517,4
~ 70,93

87

61

2524

124

4

0

224

249

-25

95

4275,1

Iinseutu (Ii ja Yli-Ii)
Kajaani (kaupunki)

62,1

Kajaani

39

26

823

41

13

0

96

108

-12

Vuolijoki

41

33a

1977

73

1

0

116

131

-15

Kempele (kunta)

52

2486,8

Kuhmo

138

79,7

4417,2

73,3

157

110

3236

224

4

0

399

433

-34

Kuusamo

181

55,8

5552,0

60,5

148

101

3358

250

13

0

418

514

-96

Kärsämäki

127

74,8

7953,1

79,0

113

95

6285

224

5

1

359

373

-14

Liminka

120

9919,2

82,5

Liminka

86

75

5715

139

9

0

238

246

-8

Ala-Temmes

34

24

2068

57

3

1

96

97

-1

Lumijoki
Merijärvi

78

69,2

5922,7

56,4

65

54

3342

102

3

1

178

200

-22
-21

57

91,2

3037,5

75,3

69

52

2286

120

3

0

193

214

Muhos

145

49,7

8487,7

59,1

91

72

5018

190

7

4

293

349

-56

Nivala

337

78,3

18636,8

84,1

337

264

15666

619

7

0

970

1109

-139

Oulainen

143

76,2

6842,6

74,7

151

109

5111

262

9

0

433

487

-54

Oulu (kaupunki)

314

~ 50,55

10408,5

Oulunseutu

97

72

3330

170

32

2

310

342

-32

Haukipudas

43

29

627

73

9

0

134

135

-1

Kiiminki

25

18

547

55

0

0

85

91

-6

Ylikiiminki

94

66

1770

145

5

0

249

265

-16

64

68,8

2217,3

59,5

85

44

1318

105

9

0

201

234

-33

127

70,1

4297,1

67,4

128

89

2897

229

12

1

376

395

-19

Puolanka

62

50,0

2923,8

53,9

50

31

1577

89

3

0

148

168

-20

Pyhäjoki

100

90,0

5178,1

80,4

128

90

4163

309

1

0

444

478

-34

Pyhäjärvi

134

70,9

6730,2

68,8

149

95

4629

246

6

1

410

506

-96

Pyhäntä

38

76,3

1832,1

80,4

38

29

1473

81

5

0

124

137

-13

11155,7

68,1

Paltamo
Pudasjärvi

Raahe (kaupunki)

191

Raahenseutu
Vihanti
Ristijärvi
Siikajoki (kunta)

48

60,4

224

1544,4

61,9

21283,8

72,3

Siikajoki

71

48

3322

93

7

3

176

183

-7

102

82

3698

178

14

1

298

328

-30

40

29

956

77

3

0

120

133

-13

52

40

2496

86

11

0

156

161

-5

152

122

10096

243

3

0

404

401

3

Kestilä

68

59

3448

104

3

0

195

208

-13

Piippola

39

28

1301

70

2

0

114

128

-14

Pulkkila

59

51

2728

101

0

0

166

168

-2

Rantsila

95

63

4584

135

3

243

281

-38

Ruukki
Siikalatva (kunta)

323

18731,0

62,2

Sotkamo

199

70,9

8867,4

70,6

191

141

6259

287

13

1

499

566

-67

Suomussalmi

100

45,0

3028,1

56,3

80

45

1704

110

0

0

199

225

-26

69

63,8

1884,0

58,8

58

44

1108

90

5

0

154

167

-13

11909,4

82,6
149

116

8600

245

11

1

412

484

-72

Taivalkoski
Tyrnävä (kunta)

167

Tyrnävä
Temmes

48

22

1041

103

0

0

156

174

-18

Utajärvi

91

73,6

4432,8

76,6

94

67

3397

145

1

2

245

284

-39

Vaala

99

65,7

7242,8

71,3

87

65

5161

195

1

0

287

301

-14

4 373

68,83

231344,08

69,2

4124

3010

160144

7163

290

19

11847

Tuottajaliitto yht.

25

13082 -1235

Tilinpäätös vuodelta 2016
TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

euroa

euroa

92 960,26

23 867,70

Varsinaisen toiminnan tuotot
Koulutus- ja kurssitoiminta
Riskienhallintayhteistyö

6 238,96

4 127,66

Tilaus- ja ilmoitustuotot

8 357,00

10 455,00

Saadut korvaukset

27 674,55

24 131,06

Muut yleistuotot

16 186,19

16 728,08

Palkat ja palkkiot

-255 279,52

-217 654,16

Henkilösivukulut

-60 696,07

-47 096,32

Varsinaisen toiminnan kulut

Poistot
Vuokrat
Koulutus- ja kurssitoiminta

-461,96

-615,95

-14 990,28

-15 628,92

-8 758,70

-16 921,00

Matkakulut

-32 389,13

-35 585,72

Kokoukset ja tilaisuudet

-40 645,24

-25 199,47

Painatuskulut

-14 053,06

-14 010,10

Johtokunta ja valiokunnat

-27 600,68

-42 847,79

Toimistokulut

-48 625,61

-46 127,92

Huoneistokulut

-5 362,28

-9 678,06

Suhdetoiminta

-6 401,27

-15 275,59

Jäsenmaksut

-213 738,00

-213 738,00

Vakuutukset

-2 370,95

-2 286,39

Muut vars. toiminnan kulut

-6 960,70

-8 271,99

Varsinainen toiminta yhteensä

-586 916,49

-631 627,88

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-587 132,49

-631 627,88

549 825,02

552 717,96

Varainhankinta yhteensä

549 825,02

552 717,96

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-37 091,47

-78 909,92

Vuokratuotot

18 901,50

26 998,00

Osinkotuotot

31 998,20

29 442,94

Korkotuotot

3 446,11

3 916,25

Myyntivoitot

13 909,01

1 812,89

7 941,15

2 161,81

-14 214,10

-14 761,41

-2 885,38

-1 704,93

Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
Jäsen- ja kannatusmaksut

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot

Muut sijoitusten tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Vuokrat ja yhtiövastikkeet
Muut sijoituskulut
Muut rahoituskulut

-40,36

0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

59 056,13

47 865,55

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

21 964,66

-31 044,37

Varausten muutos

0,00

12 614,09

Varausten muutos yhteensä

0,00

12 614,09

21 964,66

-18 430,28

Tilinpäätössiirrot

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
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TASE
VASTAAVAA

31.12.2016

31.12.2015

euroa

euroa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot

59 376,05

0,00

59 376,05

0,00

165 410,98

165 410,98

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

1 385,89

1 847,85

166 796,87

167 258,83

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

505 147,61

515 060,96

1 009 434,10

1 095 830,60

1 514 581,71

1 610 891,56

1 740 754,63

1 778 150,39

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

24 927,27

0,00

24 927,27

0,00

20 323,90

7 692,51

Jäsenmaksusaamiset

5 000,00

10 000,00

Saamiset hankkeelta

79 120,35

4 813,14

7 094,12

39 711,80

111 538,37

62 217,45

Rahat ja pankkisaamiset

110 379,48

76 360,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

246 845,12

138 578,30

1 987 599,75

1 916 728,69

euroa

euroa

335 484,46

335 484,46

39 254,14

39 254,14

342 018,95

342 018,95

Saamiset
Myyntisaamiset

Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Sidotut rahastot
Tukirahasto
Perusrahasto
Muut rahastot
Käyttörahasto
Nuorten viljelijäin rahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

11 452,83

11 452,83

319 958,41

338 388,69

21 964,66

-18 430,28

1 070 133,45

1 048 168,79

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Muut pitkäaikaisen velat

818 863,61

812 706,22

818 863,61

812 706,22

Ostovelat

25 169,43

15 978,52

Muut lyhytaikaiset velat

39 297,53

39 647,16

Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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34 135,73

228,00

98 602,69

55 853,68

917 466,30

868 559,90

1 987 599,75

1 916 728,69

Johtokunnan toimintakertomus
vuodelta 2016

JÄRJESTÖ

TOIMINTAOLOSUHTEET

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen liiton jäseninä olivat
alueen 43 maataloustuottajain yhdistystä ja 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. Maataloustuottajain yhdistyksissä oli toimintavuoden lopussa 4 124 jäsentilaa ja
yhteensä 11 972 henkilöjäsentä.
Liiton toiminta tukeutuu vahvasti yhdistysten aktiiviseen
toimintaan. Perusjäsenistömme koostuu niin maa- ja metsätaloudenharjoittajista kuin maaseutuyrittäjistä. Järjestöä
arvostetaan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja sen vaikutusvalta jäsenistöä koskevissa asioissa on merkittävä.
Varsin korkea järjestäytymisaste antaa hyvän lähtökohdan
hoitaa alan edunvalvontaa. Liiton ja järjestön ajamien asioiden näkyvyys tiedotusvälineissä on kuluneena vuonna ollut
varsin hyvä.

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen liitto MTK Pohjois-Suomi ry:n seitsemäs toimintavuosi oli edelleen vaikea maatalousväestölle. Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto EU-maiden elintarvikkeille on aiheuttanut tuottajahintojen
laskun monissa tuotantosuunnissa, erityisesti maidolla,
sianlihalla ja perunalla. Maidon tuotantokiintiöiden poisto
ajoi samaan aikaan tuotannon kasvuun. Monet tilat myös
lisäsivät tuotantoaan paikatakseen taloudellisen tilanteen
heikentymistä. Entistä useampi maatila veti viimeisen johtopäätöksen ja lopetti toimintansa. Lopettaneiden tilojen
määrä oli kaksinkertainen aiempaan vuoteen verrattuna.
Näkemys, että elintarvikkeiden halpuuttamisen Suomessa
on kustantanut nimenomaan maanviljelijä, sai vuoden aikana tukea myös tutkimustuloksista.
Satokausi oli jälleen sateinen, mutta nurmesta, viljasta
ja perunasta saatiin kuitenkin normaalisadot, mikä helpotti
etenkin karjatilojen tilannetta. Kaikkien tuotteiden, niin mai-
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don, lihan, viljan kuin perunankin heikot hinnat söivät tilojen
kannattavuutta ja viljelijöiden mielialaa.
Tukimaksatuksissa hallinto onnistui vuonna 2016 hieman
edellisvuotta paremmin, mihin ponteva edunvalvonta on
varmasti vaikuttanut.

toimihenkilöt ja luottamushenkilöt toimivat useiden hankkeiden ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä.
Liiton tuottajayhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien
neuvottelupäivät pidettiin alkuvuodesta 16.2. Paltamossa
ja syksyllä 17.–18.11. Kuusamossa.
MTK Pohjois-Suomi hoitaa valtakunnan ja EU-tason
maatalous- ja maaseutupoliittista edunvalvontaa järjestön
sisällä myös C-alueen tuottajaliittojen yhteistyön pohjalta.
C-alueen tuottajaliitot pitivät kaksi kokousta vuoden aikana,
kumpikin ennen valtuuskunnan kokousta.
Eero Isomaa oli MTK:n johtokunnan jäsenenä valtakunnan
tasolla ja oli myös MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja.
Kuluneen vuoden aikana alueen metsänhoitoyhdistysten
edustajana valtuuskunnassa oleva Matti Heikkilä Siikajoelta
toimi MTK:n valtuuskunnan 2. varapuheenjohtajana.

EDUNVALVONTA- JA MUU TOIMINTA
Järjestön sisällä kasvanut paine järjestöllisiin toimenpiteisiin purettiin traktorimarssilla Helsinkiin 11.3.2016. Marssi
oli suuruudeltaan, ilmapiiriltään ja mediahuomioltaan poikkeuksellisen onnistunut tapahtuma. Senaatintorilla järjestetyssä kokoontumisessa oli mukana n. 4000 henkilöä ja 450
traktoria.
MTK Pohjois-Suomen alueelta traktorimarssille lähdettiin
liiton kustantamalla yhteisjunamatkalla Oulusta 80 hengen
voimin. Kainuun suunnalta marssille lähti 12 henkeä bussikyydein. Lisäksi Koillismaalta tuli autolastillinen mielenilmaisijoita. Markku Kokkoniemi Ylikiimingistä ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa lähtevänsä traktorilla Helsinkiin ja sai
matkanteolleen suuren huomion tiedotusvälineissä. Hänen
lisäkseen Liiton alueelta matkasi Helsinkiin neljä traktoria
ajamalla, joukossa liiton puheenjohtaja Jari Ahlholm. Mielenilmaisun kaukaisin traktori kuljetettiin lavetilla Helsinkiin
Kuusamosta.
Tapahtuma sujui järjestäytyneesti ja tyylikkäästi, mutta pystyi kuitenkin purkamaan viljelijöiden kasaantuneen
katkeruuden tapahtumien kulkuun elintarvikemarkkinoilla
ja tukihallinnossa. Senaatintorilla vierailleet pääministeri
Sipilä, valtiovarainministeri Stubb ja maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen antoivat mielenosoituspäivänä joukon
lupauksia maatalouden tilanteen helpottamisesta. Niiden
toteutumista seurattiin ja valvottiin järjestön toimesta koko
loppuvuoden ajan.
Maatalouden kansallinen kriisipaketti päätettiin valtioneuvostossa viimein syyskuussa 2016. Paketti oli suuruudeltaan 50 milj. euroa, joka suuruudeltaan jäi odotetusta.
Kokonaisuus sisältää sekä tukiin että lomitusjärjestelmään
ja viljelijöiden jaksamiseen liittyviä elementtejä.
MTK Pohjois-Suomi toimii aktiivisesti kummassakin maakunnassa sidosryhmäverkostoissa yhteistyössä kummankin ELY-keskuksen, ProAgrioiden, alan oppilaitosten ja
tutkimuslaitosten kanssa sekä metsäalan organisaatioiden
kanssa. Tämä on näkynyt Kainuussa mm. ohjelmakauden
2014–2020 Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman ja sitä koordinoivan MTK Pohjois-Suomen MaaseutuHarava -hankkeen toteutuksessa. Molemmissa maakunnissa pyrittiin aktiivisesti vaikuttamaan valmisteilla olevan
maakuntauudistuksen suunnitteluun etenkin maaseutuhallinnon ja lomituksen sekä ympäristöterveydenhuollon
osalta. Pohjois-Pohjanmaalla mm. ns. maaseutuviisikko kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan ajatuksia. Säännöllisiä
tapaamisia Pohjois-Suomen AVI:n läänineläinlääkäreiden
kanssa jatkettiin kuluneena vuonna. MTK Pohjois-Suomen

HALLINTO
MTK Pohjois-Suomen korkein päättävä toimielin on liiton
yleinen kokous. Kokoukseen jäseninä olevat tuottajayhdistykset voivat valita yhden edustajan aina alkavaa 100 jäsentä kohti. Yhteisöjäsenten edustajamäärä on yksi edustaja
jäsenyhteisöä kohti.
Liiton kevätkokous pidettiin 18.4.2016 Kajaanissa. Kokoukseen osallistui yhdistyksistä 85 virallista kokousedustajaa ja yhteisöistä 3 edustajaa. Yhteensä kokouksessa oli
osallistujia 88 henkilöä. Kokouksen pääpuhujana oli MTK:n
maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila.
Liiton syyskokous pidettiin 28.11.2016 Rokualla. Kokoukseen osallistui yhdistyksistä 100 virallista kokousedustajaa
ja yhteisöjäsenistä 4 edustajaa. Yhteensä kokouksessa oli
osallistujia 104 henkilöä. Kokouksen ajankohtaiskatsauksen esitti MTK:n uusi maitoasiamies Leena Ala-Orvola.
Kokouksessa onniteltiin valtakunnallisen nuorten tuottajien
maaseudun tulevaisuus -äänestyksen voittanutta Laura
Parmaista.
Liiton 10-jäseninen johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa
12.1.2016 Siikalatvan Kestilässä johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan maanviljelijä Jari Ahlholm Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Tuija Korhonen Sotkamosta.
MTK:n valtuuskunnassa liittoa edustivat Jari Ahlholm, Tuija Korhonen, Ari Varis, Jukka Ojantakanen ja Pekka Hallikainen. MTK:n säätiön hallintoneuvoston jäseninä olivat Jari
Ahlholm ja Pentti Keränen.
MTK:n muissa valiokunnissa edustajina olivat Harri Peltola aluekehitysvaliokunnassa, Liisa Myllylä hyvinvointivaliokunnassa, Samuli Leinonen luomuvaliokunnassa, Timo
Hyvönen maaseutuyrittäjyysvaliokunnassa, Jaakko Rikkola
nautajaostossa, Janne Matinlauri perunavaliokunnassa,
Jari Ahlholm tuotantotalousvaliokunnassa ja Urpo Heikkinen ympäristö- ja maapoliittisessa valiokunnassa. Järjestössä valmisteltu valiokuntauudistus hyväksyttiin kevään
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TALOUS

valtuuskunnassa ja syksyn valtuuskunnassa valittiin jäsenet
uusiin MTK:n valiokuntiin sekä verkostojen puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat.
Liiton johtokunnan alaisuudessa toimivat maaseutunuorten, maaseutuyrittäjä-, kuluttaja-, sosiaali- ja luomuvaliokunnat sekä toiminnan tarkastajat. Työvaliokunta aloitti useamman vuoden tauon jälkeen jälleen toimintansa. Maa- ja
ympäristöpoliittinen valiokunta toimi yhdessä MTK metsälinjan ja Maataloustuottajain Lapin liitto MTK Lapin kanssa.
Porotalousvaliokunta oli yhteinen MTK Lapin kanssa. Myös
alueelliset valiokunnat uudistettiin vuoden lopulla. Järjestöuudistuksen mukaisesti liittoalueille, meillä MTK Lappi ja
MTK Pohjois-Suomi, valittiin lokakuussa uudet valiokunnat
pääosin samanlaisella toimintajaolla kuin keskusliitossakin.
MTK Pohjois-Suomella on edustus molempien maakuntien maakunnan yhteistyöryhmissä. Kainuun MYR:ssä MTK:n edustajana on Markku Karjalainen ja Pohjois-Pohjanmaan MYR:ssä Tarja Bäckman.

Tilikauden tulos oli 21 748,66 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämään vaikutti vakituisen henkilökunnan henkilöstömenojen pieneneminen Sirpa Laitisen siirryttyä syksyllä
osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi OAMK:n kanssa yhdessä
toteutettavaan Lupa Muutokseen -hankkeeseen, ja toimistotyöntekijän toimi oli vähän aikaa täyttämättä. Myös johtokunnan kulut alittivat budjetoidun selvästi.
Jäsenmaksutuotot yhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä olivat
549 825,02 euroa ja liiton maksamat jäsenmaksut 213 738
euroa. MTK Pohjois-Suomen omaisuutta on sijoitettuna
osakehuoneistoihin, osakkeisiin ja osuuksiin sekä liittotilille keskusliittoon. Taseen loppusumma oli vuoden lopussa
1 987 383,75 euroa ja oma pääoma 1 069 917,45 euroa.
Kolmeen liiton omistamista vuokra-asunnoista suoritettiin vuoden aikana peruskorjaus, joista aiheutuneet kulut
on kirjattu taseeseen. Asunnot olivat remonttien takia osan
vuodesta vuokraamatta, mikä pienentää vuokratuottoja
vuodelta 2016 huomattavasti.
Vuoden 2016 budjettiin ei sisällytetty hanketoiminnan
kuluja, koska budjettia tehtäessä ei ollut tietoa, tullaanko
rahoitushakemuksiin saamaan myönteisiä päätöksiä. Tämä
vaikeuttaa liiton talouden vertailua budjettiin ja myös vuosien välillä.
Tuottajaliiton tulos ilman hanketoimintaa vuonna 2016 oli
15 808,31 euroa ylijäämäinen.

HENKILÖSTÖ
Liiton toimihenkilöitä olivat toiminnanjohtaja Tarja Bäckman,
kenttäpäällikkö Markku Karjalainen ja järjestöagrologi Sirpa Laitinen. Liiton toimistosihteeri Johanna Vaittinen irtisanoutui ja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 3.6.2016.
Tässä vaiheessa liiton johtokunta selvitti taloushallinnon
tehtävien ulkoistamismahdollisuutta, mutta päätyi kuitenkin
julistamaan auki toimistoassistentin toimen kahden vuoden
määräajaksi. Toimistoassistentiksi valittiin Liisa Pennanen,
joka aloitti tehtävässään 5.9.2016.
MTK Pohjois-Suomen EU-rahoitteinen MaaseutuHarava -hanke sai Kainuuseen myönteisen rahoituspäätöksen
vuoden alussa. Hankevetäjän paikka julistettiin auki tammikuussa ja tehtävään valittu Heidi Kumpula aloitti hankevetäjänä 1.3.2016.
Liiton toimihenkilöistä Tarja Bäckman, Sirpa Laitinen ja
Johanna Vaittinen / Liisa Pennanen työskentelivät liiton Oulun toimistolla, Markku Karjalainen ja Heidi Kumpula liiton
Kajaanin toimistolla.
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