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M a a t a l oustuott a j a i n
P o h j ois - P o h j a n m a a n Liitto
M T K - P o h j ois - P o h j a n m a a r . y .
T ä h ä n K E R T O M U K S E E N on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Pohjanmaan
Liiton toiminnasta vuodelta 2008. MTK-Pohjois-Pohjanmaan perusjäsenistö koostuu maa- ja
metsätaloudenharjoittajista sekä maaseutuyrittäjistä. Järjestöä arvostetaan yhteiskunnallisena
vaikuttajana, ja vaikutusvalta jäsenistöä koskevissa asioissa on merkittävä.
Monet seikat puoltavat kuulumista järjestöön. Mahdollisimman korkea järjestäytymisaste
antaa hyvän lähtökohdan hoitaa edunvalvontaa. Pyrimme saamaan järjestön toimintaan mukaan
lisää maatalouden harjoittajia, maaseutuyrittäjiä ja metsätilanomistajia. Jäsenmäärämme oli
kertomusvuoden lopussa 12 391.
MTK-Pohjois-Pohjanmaan toimialue rajautuu melko tarkasti Pohjois-Pohjanmaan
maakuntarajojen mukaan. Niistä poikkeaa Vaalan kunta ja perinteinen Keski-Pohjanmaa. Vaala
kuuluu liittomme toiminta-alueeseen, kun taas osa Kalajokilaakson kunnista
on suuntautunut Keski-Pohjanmaan suuntaan.
Jäsenkenttämme kirjo on laaja ja monipuolinen laajan
maakuntamme mukaisesti. Edunvalvontamme painopisteet
ovat maanviljelijöiden, maaseutuyrittäjien ja metsänomistajien
elinkeinojen turvaamisessa ja henkisen hyvinvoinnin
lisäämisessä.
MTK-Pohjois-Pohjanmaa haluaa olla huolehtimassa
toimintasuunnitelmansa mukaisesti jäsenistönsä
hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta siten, että taloudellinen
toimeliaisuus säilyy vireänä, yrittäminen olisi palkitsevaa
ja usko tulevaisuuteen säilyisi lujana.

P U H EE N J O H T A J A L T A

Yhteistyöllä parempaa edunvalvontaa

P

ohjois-Pohjanmaa sai viime kasvukaudella sadetta aivan tarpeeksi.
Alkukesä oli kuiva ja viileä, mutta
kun vettä alkoi tulla, sitä tulikin ihan
asiaksi asti. Ensimmäisen säilörehusadon teko
kesti kauan. Samoin kävi syysrehun, joten rehun
laatu on vaihdellut todella paljon. Tästä on
kokemusta omassakin navetassa.
Ruiskutukset jäivät monelta tekemättä jatkuvan sateen vuoksi. Lannoituskin oli vaikeaa
peltojen pehmeyden vuoksi. Syyskuu oli kuivempi, mutta peltojen märkyys haittasi puinteja ja syystöitä. Näistä ongelmista huolimatta koko Suomessa saatiin historian toiseksi
suurin sato. Sateet olivat haittana vain täällä
Pohjois-Pohjanmaalla.
Vuoden 2008 kesä ja syyskausi olivat tapahtumarikasta aikaa. Valitettavasti kaikki uutiset
eivät olleet hyviä. Valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Saikkonen menehtyi tapaturmaisesti
syyskuun alussa. Hänen poismenonsa oli menetys meille kaikille.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin marraskuussa naudanlihantuottaja ja metsäkoneyrittäjä Aarno Puttonen Etelä-Savosta.
Liitossamme tapahtui myös henkilövaihdos.
Pidetty kenttäpäällikkömme Matti Tyhtilä siirtyi Osuuspankin palvelukseen ja hänen tilalleen valittiin uudeksi järjestöagrologiksi Sirpa
Törmikoski Vihannista.
V I L J A N H I N T A oli syksyllä hyvällä tasolla ja maidon hintakin nousi jonkin verran. Valitettavasti lihan osalta näin ei käynyt.
Lihan hintaan olisi saatava myös korotuksia
tai muuten lihantuotanto maassamme vaarantuu. Hinnan korotukset pitäisi saada siirrettyä suoraan markkinahintoihin.
Kustannukset sitä vastoin nousivat energian
kallistumisen myötä. Toisin sanoen tilastollisesti kustannukset nousivat huimasti, mutta tuottajahinnat eivät pysyneet samassa vauhdissa.
Yhtälö oli ja on edelleen kestämätön. Meillä
tuottajilla on vakava kustannuskriisi.
Ruokakorin kallistumisesta on keskusteltu

runsaasti pitkin vuotta sekä tiedotusvälineissä että kansan keskuudessa. Keskusteluissa pitäisi ottaa huomioon myös palkkojen nousu,
joten siihen suhteutettuna ei ruokaan menevä
palkan osa ole noussut ollenkaan.
Maitotuotteet ja leipä ovat kallistuneet eniten. Leivän hinnan korotusta perusteltiin ennätyskorkealla viljan hinnalla, vaikka viljan osuus
leivän hinnasta on vajaat neljä prosenttia. Nyt,
kun viljan hinta on taas laskenut, myös leivän
hinnan olisi kuulunut laskea.
H A L L I T U S on luvannut maatalouden tulotason lähtevän nousuun tällä hallituskaudella.
Ellei jotain tehdä, vaarana on Suomen maatalouden loppuminen. Poliitikot on saatava ymmärtämään maatalouden tärkeys kriisiaikojen
huoltovarmuudenkin vuoksi.
Nyt tarvittaisiin näkyviä tekoja maatalouden
säilyttämiseksi. Sirkka-Liisa Anttilan tulotyöryhmä on miettinyt useita verotukseen kohdistuvia helpotuksia, mutta mitään suurta ei ole
saatu aikaan.
Viime syksynä oli niin sanottu EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastus, josta ministeri Anttila selviytyi kohtalaisesti. Samaa
tunnustusta ei voi antaa pohjoisen tuen neuvotteluista.
Pohjoisen tuen muutospaineet koskivat tämän alueen viljelijöitä. Pohjoisen tuen maksuvaltuuksia myös leikattiin, mikä vaikeuttaa
asioiden hoitoa tulevaisuudessa.
Meille on neuvoteltu liittymissopimuksessa
pysyvä ja tuotantoon sidottu 142-tuki. Sikaja siipikarjasektorilla oli paineita yhdistää käytäntöjä Etelä-Suomen kanssa tuotantomäärien
ylittymisen takia. Näin myös tapahtui.

kannattaakin nyt paneutua metsänparannustöihin, koska metsänhoito on pitkäjänteistä työtä.
l o p p uvu o d e sta käsiteltiin syyskokouksessa ensimmäisen kerran aiesopimus
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tuottajaliittojen yhdistymisestä. Hyötyinä fuusiosta MTKKainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tuottajaliitot
odottavat edunvalvonnan tehokkuuden lisääntymistä ja taloudellisia säästöjä.
Tätä aiesopimusta suunniteltiin ja hiottiin jo
puolitoista vuotta ennen ensimmäistä käsittelyä. Vuoden 2009 kevätkokous tekee lopullisen
päätöksen fuusion toteutumisesta.
Kiitän kaikkia toimihenkilöitä, liiton johtokuntaa ja yhdistysten aktiiveja toiminnasta
kuluneena vuotena. Kiitos kuuluu myös kaikille jäsenille. Yhdessä toimimalla edunvalvonta
onnistuu paremmin.

m e ts ä p u o l e lla metsänomistajia on
syyllistetty puupulasta, mutta nyt näyttää siltä, ettei puuta edes osteta. Luvattu metsäverohuojennus saatiin käytäntöön kannustamaan
puun myyntiä.
Puun hinnat ovat kuitenkin olleet laskussa ja
puunostajista on ollut pulaa. Metsänomistajan
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HALLIN TO

TOIMIALUE
MTK-Pohjois-Pohjanmaan toimialueen vuonna
2008 muodostivat 25 kuntaa ja 9 kaupunkia.
Liiton keskuspaikka on Oulun kaupunki.

JÄSENISTÖ
YHDISTYKSET
Kertomusvuonna oli Maataloustuottajain
Pohjois-Pohjanmaan Liiton jäseninä 34 maataloustuottajain yhdistystä. Yhdistysten jäsenmäärä 31.12.2008 oli 12 391.

YHTEISÖT
Yhteisöjäsenmaksun kertomusvuodelta maksoivat seuraavat yhteisöt: Lihakunta, Osuuskunta
Jalostuspalvelu, Osuuskunta Pohjolan Maito,
Kainuun Osuusmeijeri ja Pohjois-Pohjanmaan
Osuuspankkiliitto.

KUNNIAJÄSENET
Kunnallisneuvos Sakari Huttu-Hiltunen,
Ylikiiminki; maanviljelijä Juhani Keränen, Muhos;
maanviljelysneuvos Sakari Kontio, Oulu; toiminnanjohtaja Risto Rusko, Oulu; maanviljelijä
Niilo Tikanmäki, Pyhäsalmi; maanviljelijä Kauko
Törmänen, Kuusamo; maanviljelijä Oiva Viirret,
Pyhäjoki; pitäjänneuvos Arvi Viitala, Kärsämäki;
maanviljelijä Jaakko Vuolteenaho, Nivala; kunnallisneuvos Veikko Ylilauri, Lumijoki.

J O H T OE L I ME T J A
TOIMIHENKILÖT
J O H TO K U N TA

johtokunnassa
vuodesta
Maanviljelijä Tuomo Tamminen, Raahe 2000
- puheenjohtaja 15.2.2005 alkaen
- varapuheenjohtaja 1.1.2003-14.2.2005
Maanviljelijä Jari Ahlholm, Kärsämäki 2003
- varapuheenjohtaja 15.2.2005 alkaen
Maanviljelijä Osmo Heikkinen, Muhos 1997
- varapuheenjohtaja 1.1.2001-31.12.2002
Maanviljelijä Eero Isomaa, Nivala
1997
- puheenjohtaja 1.4.1999-14.2.2005
- varapuheenjohtaja 1.1.-31.3.1999
Maanviljelijä Pirkko Laitinen, Utajärvi 2002
Maanviljelijä Seija Laurila, Taivalkoski 2003
Maanviljelijä Mika Niku, Haapavesi 2005
Maanviljelijä Jukka Ojantakanen, Rantsila 2008
Maanviljelijä Susanna Röning, Pyhäjoki 2001

VA L I O K U N N AT
Työvaliokunta: puheenjohtaja Tuomo Tamminen,
Raahe; Jari Ahlholm, Kärsämäki; Eero Isomaa,
Nivala; Pirkko Laitinen, Utajärvi; sihteeri Timo
Lehtiniemi
Nuorten valiokunta: puheenjohtaja Jukka
Ojantakanen, Rantsila; Ossi Erkkilä, Nivala;
Päivi Holopainen, Kärsämäki; Veli Hyttinen,
Pudasjärvi, Mari Ikonen, Pyhäjoki; Inga
Manninen, Yli-Ii; Tiina Pietikäinen, Haapajärvi;
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Jaakko Rikkola, Utajärvi; sihteeri Matti Tyhtilä Nautajaosto: Jukka Kukkola, Nivala
Perunavaliokunta: Jaakko Rahko, Tyrnävä
6.7.2008 asti, loppuvuosi Sirpa Törmikoski
Sosiaalivaliokunta: Susanna Röning, Pyhäjoki
Kuluttajatyöryhmä: puheenjohtaja Jari Ahlholm, Tuotantotalousvaliokunta: Jari Ahlholm, KärKärsämäki; Jukka Ojantakanen, Rantsila; Ossi sämäki.
Erkkilä, Nivala; Päivi Holopainen, Kärsämäki; Veli Ympäristövaliokunta: Kari Peuraniemi, PudasHyttinen, Pudasjärvi; Mari Ikonen, Pyhäjoki; Inga järvi
Manninen, Yli-Ii; Tiina Pietikäinen, Haapajärvi; High Grade -alueen toimikunta: Lauri Anttila,
Jaakko Rikkola, Utajärvi; sihteeri Matti Tyhtilä Tyrnävä; Paula Ilola, Suomen Siemenperunakeskus
6.7.2008 asti, loppuvuosi Sirpa Törmikoski
Oy; Martti Junttola, Ala-Temmes; Lauri Juola,
Suomen Siemenperunakeskus Oy; Jari Kallinen,
Maaseutuyrittäjävaliokunta: puheenjohta- Tyrnävä; Timo L. Kauppi, Tyrnävä; Jussi Karjula,
ja Helena Seppänen, Suomussalmi; Pauliina Pohjoisen Kantaperuna Oy; Ismo Koskinen, Evira;
Haataja, Paltamo; Osmo Heikkinen, Muhos; Esa Jari Matinolli, Tyrnävä; Eero Pisilä, Pohjoisen
Jokelainen, Vuolijoki; Timo L. Kauppi, Tyrnävä; Kantaperuna Oy; Timo Lehtiniemi
Sirkka Pankinaho, Pudasjärvi; Heikki Parviainen, Maakunnan yhteistyöryhmä: Timo Lehtiniemi
Kajaani; Esa Piiroinen, Kärsämäki; Raimo Pietilä, Maanomistajien Arviointikeskus: yhtiökokousAla-Temmes; sihteeri Markku Karjalainen
edustaja Timo Lehtiniemi, varaedustaja Tuomo
Porotyöryhmä: puheenjohtaja Auvo Määttä, Tamminen, Raahe
Kuusamo; Kari Peuraniemi, Pudasjärvi; Mikko Maanomistajien Arviointikeskus: hallituksen jäTyni, Taivalkoski; Timo Lehtiniemi; MTK-Lappi: sen Pirkko Laitinen, Utajärvi
Marko Repo, Urpo Sarajärvi, Heikki Rinne ja MELA: valtuuskunnan jäsen Pirkko Laitinen,
Kaija Kinnunen; MTK-Kainuu: Lauri Mulari, Ossi Utajärvi
Heikkinen, Lassi Keränen ja Markku Karjalainen; Metsäkaupalliset liittotoimikunnat: PohjoisLapin TE-Keskus: Hannu Linjakumpu ja Keijo Pohjanmaa: Tuomo Tamminen, Raahe ja Timo
Lehtiniemi. Keski-Pohjanmaa: Jari Ahlholm,
Alanko ja sihteeri Kaija Kinnunen.
Kärsämäki; Mika Niku, Haapavesi
Sosiaalivaliokunta: puheenjohtaja Susanna Metsäliiton alueneuvostot: Pohjois-Suomi: Osmo
Röning, Pyhäjoki; Irma Haverinen, Kuhmo; Esa Heikkinen, Muhos
Karjalainen, Vaala; Hilkka Leiviskä, Pyhäntä; Liisa Oulun 4H-piiri: Seija Laurila, Taivalkoski; vaMyllylä, Haapajärvi; Oiva Pitkänen, Kuusamo; rajäsenet Susanna Röning, Pyhäjoki ja Timo
sihteeri Markku Karjalainen
Lehtiniemi
Ympäristövaliokunta: puheenjohtaja Kari Oulun 4H-piirin johtokunta: Eero Isomaa,
Peuraniemi, Pudasjärvi; Esa Karjalainen, Vaala; Nivala
Osmo Paldanius, Oulu; Timo Virkkunen, Oulun yliopiston alueneuvottelukunta: Timo
Vaala; Heikki Rinne, Posio; Markku Tornberg Lehtiniemi
ja Johanna Ikävalko, MTK; sihteeri Jukka Aula. Pohjois-Pohjanmaan Pellervokeskus: Timo
Toiminnanjohtajat Markku Karjalainen, Kaija Lehtiniemi; Tuomo Tamminen, Raahe
Pohjois-Suomen metsäkaupallinen liittoyhtymä:
Kinnunen, Timo Lehtiniemi ja Heikki Rahko
Tuomo Tamminen, Raahe; Timo Lehtiniemi
Yhteistyövaliokunta: Tuomo Tamminen, Raahe; Raisio Vihannin Tehtaiden viljelijätoimikunta:
Eero Isomaa, Nivala; toiminnanjohtaja Jukka Antti Lithovius, Lumijoki; Risto Lehtonen,
Aula, Rovaniemi; johtaja Leila Helaakoski, Oulu; Lumijoki; Pertti Tiirinki, Pyhäjoki; Timo
metsänhoitaja Jari Hurskainen, Kemi; aluejohtaja Lehtiniemi
Marjatta Leiviskä, Oulu; johtaja Erkki Joki-Tokola, Raision Tehtaat Oy:n yhtiökokoukset: Antti
Ruukki; tehtaanjohtaja Martti Kimpimäki, Oulu; Lithovius, Lumijoki
osastopäällikkö Esko Koskenkorva, Oulu; rehtori Atria Oyj:n yhtiökokous: Mika Niku,
Lauri Lajunen, Oulu; johtaja Pauli Harju, Oulu; Haapavesi
toimitusjohtaja Timo Levo, Oulu; kaupunginjoh- Tapiola-yhtiöt Oulun alueellinen neuvottelu
taja Matti Pennanen, Oulu; johtaja Vesa Nuolioja, kunta: Timo Lehtiniemi
Oulu; johtaja Niilo Piisilä, Oulu; aluejohtaja TE-keskuksen neuvottelutoimikunta: Tuomo
Vesa Saarinen, Oulu; piispa Samuel Salmi, Oulu; Tamminen, Raahe; varalla Matti Tyhtilä 6.7. asti,
maaherra Eino Siuruainen, Oulu; eversti Timo loppuvuosi Timo Lehtiniemi
Suutarinen, Oulu; aluekehityspäällikkö Terttu TE-keskuksen ammatillisen koulutuksen ennaVäänänen, Oulu; sihteeri Timo Lehtiniemi
kointi- ja hankintatyöryhmä: Matti Tyhtilä 6.7.
asti; loppuvuosi Pirkko Laitinen, Utajärvi; varaED U S T A J A T
jäsen Susanna Röning, Pyhäjoki
Liiton edustajina eri yhteisöissä ovat kertomusvuonna toimineet muun muassa:
MTK:n johtokunta: Eero Isomaa, Nivala,
1.12.2004 alkaen
MTK:n valtuuskunta: Varsinaisina jäseninä
Tuomo Tamminen, Raahe; Pekka Hallikainen
Ylikiiminki ja Ari Varis, Pyhäjärvi. Varajäseninä
Raimo Jokela, Oulainen; Jouko Käkelä, Kuusamo;
Ari Pirkola, Pyhäjoki
MTK:n valiokunnat:
Maaseutunuorten valiokunta: Jukka Ojantakanen, Rantsila
Maitovaliokunta: Eero Isomaa, Nivala

TOIMIHENKILÖT
Toiminnanjohtaja: agronomi Timo Lehtiniemi
1.11.2003 alkaen
Kenttäpäällikkö: Matti Tyhtilä, agrologi (AMK),
15.8.2002 - 6.7.2008
Järjestöagrologi: Sirpa Törmikoski, agrologi
(AMK) 4.8.2008 alkaen
Toimistosihteeri: yo-merkonomi Mirja Heikki
nen, 15.8.1970 alkaen
Toimiston siivouksesta on huolehtinut RTKPalvelut Oy.
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Viljelijäjäsenet ja viljelmät peltopinta-alaluokittain
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TO I M I NTA
L I I TO N TO I M I N TA
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KOKOUKSET
Kevätkokous 23.4.2008, Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö
(Vallinkorva).
Kokoukseen osallistui yhdistyksistä 88 kokousedustajaa ja yhteisöistä kaksi edustajaa.
Kokouksen pääpuhujana oli johtaja Seppo
Aaltonen MTK:sta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Jokela Oulaisista ja sihteeriksi
kenttäpäällikkö Matti Tyhtilä.
Toiminnanjohtaja Timo Lehtiniemi esitteli
liiton toimintaa vuodelta 2007 ja vuosikertomuksen, kävi läpi tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
vuodelta 2007.
Kevätkokouksen julkilausuma:
Kotieläintuotanto kannattavuuskriisissä
”Lihantuotanto on kriisissä. Naudan- ja sianlihan tuottajahinta ei vastaa tämänhetkisiä tuotantokustannuksia. Viljan positiivinen hintakehitys on nostanut rehujen hintoja ja tuotantokustannuksia merkittävästi.
Lihateollisuudessa ovat tuottajahintojen korotukset olleet kustannusnousuun nähden naurettavia. Huono lihan tuottajahinta vaarantaa koko suomalaisen elintarvikeketjun tulevaisuuden.
Tuottajat odottavat lihateollisuuden ja koko elintarvikesektorin ottavan asian vakavasti. Kaupan kanssa on
neuvoteltava lihan hintaa korkeammaksi vastaamaan
nykyistä kustannustasoa. Teollisuudelta on löydyttävä rohkeutta etsiä kauppakumppaneita vaikka muista maista, mikäli kotimaan keskittyneet kauppaketjut
eivät maksa tuotteista oikeaa hintaa. Lihateollisuuden
ja kaupan on tunnettava vastuu kotimaisesta elintarvikeketjusta.
MTK-Pohjois-Pohjanmaa haluaa muistuttaa, että
142-artiklan mukainen tuotantoon sidottu tuki on maidolla, naudanlihalla ja sianlihalla turvannut tuotannon
säilymisen pohjoisen tuen alueella. Tuotantosidonnainen
tuki ei ole vääristänyt kilpailua eikä johtanut alueellisen
epätasapainon syntymiseen. Liittymissopimuksen artikla 142 mukaan tuotantosidonnaisen tuen maksaminen
on jatkossakin mahdollista.
Pohjoisen alueen tuotanto niin märehtijäsektorilla kuin sikataloudessakaan ei kestä tuen irrottamista
tuotannosta, vaan se johtaisi dramaattiseen kotieläinsektorin alasajoon Pohjois-Suomessa. Suomalaisista
kotieläintuotteista merkittävä osa tuotetaan pohjoisen
tuen alueella, jossa on käytännössä vain vähän muita
vaihtoehtoisia tuotantomahdollisuuksia.
Edelleen kokous haluaa kiinnittää huomiota lisääntyvään ja kiristyvään viljelijöitä rasittavaan tukibyrokratiaan ja tarkastuksiin. Vaikka maa- ja metsätalousministeriö on luvannut vähentää viljelijöiden byrokratiaa,
syytävät Elintarvikeviraston, Maaseutuviraston ja Maaja metsätalousministeriön hallintoarmeijat koko ajan
lisää uusia vaatimuksia, kiristyviä tulkintoja ja uusia
valvottavia asioita viljelijöiden harteille.
Erityisesti täydentävien ehtojen noudattaminen
on tuonut erittäin työteliästä tukibyrokratiaa tiloille.
Täydentävien ehtojen sanktioinnissa 0-vaihtoehto pitää olla ensisijainen.
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Esimerkiksi kokotilanvalvonnat ovat PohjoisPohjanmaalla nousseet kahdessa vuodessa 5 %:sta
noin 10:een. Viranomaistahojen omien arvioiden mukaan tämä johtaa siihen, että valvontaan joutuneiden
tilojen tukien maksu viivästyy loppuvuoteen ja tilatuen
maksu siirtyy osalla tiloista ensi vuoden puolelle.
Ministeriön on viipymättä otettava tukien ennakkomaksujärjestelmä käyttöön, jossa esimerkiksi 70 %
tuista maksettaisiin heti, kun tukihakemuksien tallennukset ovat kunnissa tehty.
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta on ohjeistettu
lomahallintoa vähentämään lomittajien työtunteja.
Työtuntien vähentäminen tarkoittaa sitä, että lomitusjärjestelmä menettää merkityksensä, koska tila joutuu
järjestämään työntekijän niitä töitä varten, mitä lomittaja
ei ehdi tehdä ja mitä töitä lomittaja ei saa tehdä.
Toisaalta lomittajat eivät saa täysiä työtuntimääriä
kokoon päivässä, mikä heikentää lomittajien motivaatiota pysyä alalla. Uusien työntekijöiden saanti lomittajiksi
on myös vaikeutunut. Melan on ohjeistettava asia uudelleen vastaamaan kotieläintilojen tarpeita.”
Syyskokous 9.12.2008, Oulunsalotalo.
Kokoukseen osallistui yhdistyksistä 108 kokousedustajaa ja yhteisöistä kolme edustajaa.
Kokouksen pääpuhujana oli johtaja Simo Tiainen
MTK:sta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Markku Lumiaho Vihannista ja sihteeriksi järjestöagrologi Sirpa Törmikoski.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömuutoksen ensimmäisessä käsittelyssä MTK-PohjoisPohjanmaan ja Kainuun tuottajaliittojen yhdistyminen 1.1.2010 alkaen sekä hyväksyttiin asiaa koskeva aiesopimus ja yhdistymisen periaatteet.
Toiminnanjohtaja Timo Lehtiniemi esitteli
toimintasuunnitelman, kokous- ym. palkkiot,
talousarvion sekä yhdistyksiltä liitolle perittävät
jäsenmaksut vuonna 2009. Osmo Heikkinen ei
ollut enää käytettävissä johtokunnan jäseneksi.
Hänen tilalle valittiin Jorma Keränen Muhokselta.
Tuomo Tamminen Raahesta ja Eero Isomaa
Nivalasta valittiin edelleen johtokuntaan.
Todettiin kaksivuotiselle kaudelle syyskokouksen 2007 valitsemat jäsenet MTK:n valtuuskuntaan liiton puheenjohtajan lisäksi: Pekka
Hallikainen Ylikiimingistä, Ari Varis Pyhäjärveltä
sekä varajäsenet Raimo Jokela Oulaisista, Jouko
Käkelä Kuusamosta ja Ari Pirkola Pyhäjoelta.
Syyskokouksen kannanotto:
Kannattavuuskriisi vaarantaa viljelijäperheiden toimeentulon ja kansallisen huoltovarmuuden
”Maatilojen kannattavuus on kriisissä tuotantokustannusten nousun takia. Kotieläintuotannossa ja erityisesti
lihantuotannossa tuottajahinnat ovat liian alhaiset tuotantokustannuksiin verrattuna.
Lihantuotannon huono kannattavuus näkyy jo kotimaisen lihan vähenemisenä ja tuottajaperheiden päivittäisessä elämässä.
Samoin kasvinviljelyn tuottajahintojen kehitys on ollut heikkoa ja hinnat ovat jääneet kauas kohonneista
kustannuksista. Tuottajahintoja on korotettava ja tuottajain omistaman markkinajohtajan on näytettävä esimerkkiä. Kaupan on toiminnassaan otettava huomioon
yhteiskuntavastuu ja koko ketjun edellytykset toimia
kannattavasti. Maatalouden panosteollisuuden on tehostettava toimintaa ja karsittava kulujaan.
Pohjoisen tuen on oltava jatkossakin tuotantoon si-

dottua, eikä Suomen esityksestä pidä tinkiä. Pohjoisen
tuen avulla pitää olla mahdollista ylläpitää Suomen
olosuhteisiin sopivaa perheviljelmiin perustuvaa maatilataloutta.
Tuottajajärjestö on kyennyt torjumaan pahimmat
EU:n tukijärjestelmien muutosten tuomat uhkat, mutta kokous edellyttää MTK:lta parempia ja konkreettisia
tuloksia markkinaedunvalvonnassa.
Hyvän hallitusohjelman lupaukset maaseudun tuloja kannattavuuskehityksen parantumista ovat toteutumatta. Suuri osa luvatuista parannuksista on edelleen
työryhmissä keskeneräisinä ja niiden kautta kaavaillut
parannukset ovat jäämässä kovin vaatimattomiksi.
Maatalouden investointitukien byrokratia ja ympäristölupien saanti ovat vaikeutuneet, ja tuottavuutta parantavien investointien liikkeelle lähtö on hidastumassa.
Viranomaisten on nopeutettava ja yksinkertaistettava
ympäristölupien käsittelyä. Samoin liiallisten ja kohtuuttomien vaatimusten edellyttäminen suomalaiselta
kotieläintaloudelta ei ole perusteltua.
Maatalouden investointitukiin on varattava riittävästi varoja, jotta varojen niukkuus ei rajoita kotieläintalouden investointeja Pohjois-Suomessa. Hallituksen
on turvattava Makeran pääomat. Maaseudun uusiutuvaa energiaa käyttäviä pienvoimaloita on tuettava
syöttötariffeilla.
EU:n terveystarkastuksesta syntynyt ratkaisu on pantava kiireesti toimeen hallituksen ja tuottajajärjestöjen
yhteistyöllä. Kansalliseen tukeen on saatava lisää varoja,
jotta elintarviketuotanto jatkuu häiriöttä ja työpaikat
säilyvät. Maataloustuotannon ja elintarvikejalostuksen säilyttäminen Suomessa on osa kansallista turvallisuuspolitiikkaa.
Komission käsittelyssä on hallituksen ja tuottajajärjestöjen yhteinen esitys pohjoisen tuen muutoksesta.
MTK-Pohjois-Pohjanmaa muistuttaa, että artikla 142
on keskeinen osa Suomen liittymäsopimusta.
Suomen hallituksen on käytettävä poliittista voimaa siihen, että alkuperäinen esitys toteutuu ja että
pohjoisen tuen maksuvaltuuksia kasvatetaan merkittävästi, jotta EU:n terveystarkastuksen ongelmat saadaan ratkaistua.
Terveystarkastuksessa sovituille lisämaitokiintiöille
on saatava pohjoinen tuki. Samoin jo pitkään tukien
ulkopuolella olevat raiviopellot on satava viipymättä
tukien piiriin.
Lannoitevalmistaja Yaran toiminta lannoitteiden
markkinoinnissa on romuttamassa viljelijöiden uskon
hintaporrastukseen ja lannoitteiden joustavaan saatavuuteen. Samoin markkinoinnissa aiemmin alkusyksystä
annettu perätön tieto hintojen jatkuvasta noususta on
tuomittavaa ja paheksuttavaa.
Ylihintaiset lannoitelaskut on korvattava viljelijöille,
jotta luottamus yhtiön toimintaan voidaan palauttaa.
Puun hinnat ovat olleet laskussa ja luvattu metsäverohuojennus on osoittautunut erittäin monimutkaiseksi
ja sekavaksi paketiksi. Hallituksen lupaukset uhkaavat
jäädä pienemmiksi kuin oli alun perin tarkoitus.”

JOHTOKUNNAN
KOKOUKSET
Johtokunta piti kertomusvuonna 7 kokousta.
Kokouksissa käsiteltiin maatalous- ja järjestöpoliittisia kysymyksiä sekä monia maakunnallisia ja valtakunnallisia asioita. Käsiteltävänä oli
myös sekä yhdistysten että yksittäisten jäsenten esille nostamia epäkohtia, asioita ja aloitteita. Kokouksissa oli esillä muun muassa seuraavia asioita:
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14.1.2008 Liiton toimisto, Oulu, järjestäytymiskokous. Käsiteltiin muun muassa luottamusmiesvalinnat. Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo
Tamminen ja varapuheenjohtajaksi Jari Ahlholm.
Valittiin jäsenet ja edustajat liiton toimielimiin.
Käsiteltiin ajankohtaisia maatalouspoliittisia asioita, kansallista tukiratkaisun tilannetta, pohjoisen tuen väliarviointia, maitokiintiöjärjestelmää,
sikatalouden tukien dekoplausuhkaa, tukierojen
kaventamiskeskustelua, rakennetukiasetusta,
kustannusten nousua, eläinaktivistien toimintaa, eläinten hyvinvointijärjestelmää, markkinaedunvalvontaa, lomitusta ja liiton kurssien
ohjesääntöä.
27.2.2008 Liiton toimisto, Oulu. Käsiteltiin
Soneran toimintaa lankayhteyksien karsimisessa,
kansallista tukiratkaisua, EU:n terveystarkastusta, maidon maakiintiötasauksen palauttamista,
sikasektorin tavoitteita pohjoisen tuen uudistuksessa, tukien sitomista peltoon tai eläinpalkkioiksi, rakennetukiasetusta, investointitukien etusijajärjestystä, parsinavettojen saamista investointitukien piiriin, maatalouden tulokehitystä,
kustannusten nousua, veropakettia, täydentävien ehtojen tarkastuksia, uusia ympäristötuen erityistukia, S-ryhmän toimintaa ulkomaisen
sianlihan osalta, naudanlihan markkinahintaa
ja rakennuskustannuksia.
Niin ikään käsiteltiin Kainuun ja PohjoisPohjanmaan liittojen yhdistymistä, alustavaa tilinpäätöstä, tiedotushanketta yhteistyössä ProAgria
Oulun kanssa, Haapajärven rakennusjärjestystä,
MTK-Haukiputaan aloitetta koulutustilaisuuksien järjestämisestä, jäsenetuja, eläinaktivismia ja
haja-asutusalueen jätevesiasiaa.
2.4.2008 Valio Oyj, Oulu. Käsiteltiin pohjoisen tuen tavoitteita sikasektoreille ja maidolle.
Todettiin tuotantosidonnaisen tuen jatkumisen
olevan tavoitteena. Linjattiin, että maidolle tavoitellaan maakiintiötasausta ja terveystarkastuksen lisälitroille pohjoista tukea. Pohjoisen
tuen järjestelmää ei vaaranneta.
Käsiteltiin naudan- ja sianlihan alhaista hintaa, investointitukijärjestelmää, tiettyjen lihatalojen kritiikkiä pohjoista tukea kotaan, pihvikarjayhdistyksen perustamista, eläinlääkäripulaa,
hyvinvointituen vaatimuksia, liittojen yhdistymistä, MTK-Pyhäjärven aloitetta yhteisiä toimitiloja metsänomistajaliiton kanssa, Soneran
lankayhteyksiä, sähköpostiosoitteiden päivitystä, hirvikantaa, jalostuspuolen tietosuojaa ja
sijoitusasioita.
10.6.2008 Vuokatinhovi, Sotkamo. Käsiteltiin
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen yhdistymistä ja aiesopimuksen sisältöä, MTK-Lapin
mukaan tuloa yhdistymisneuvotteluihin, pohjoisen tuen esitystä komissiolle, c-alueen maitokiintiötasausta, porsastuotannon vaikeuksia, EU:n
tilatukijärjestelmän terveystarkastusta, sonnipalkkiojärjestelmän jatkoa, järjestelmän muutosten kompensointia, investointitukijärjestelmää,
ylimääräisen valtuuskunnan koolle kutsumista,
Yaran toimintaa, lisätoimenpiteiden vaihtoa, ruoan hintakeskustelua, puun myyntiä, alkioiden säilömistä, netin hyödyntämistä järjestössä, varojen
sijoittamista pörssiin, jäsenetuja, Matti Tyhtilän
irtisanoutumista, uuden henkilön hakua, henkilöstöasioita ja johtokunnan retkeä.
26.8.2008 Liiton toimisto, Oulu. Käsiteltiin
lihasektorin kriisiä, liha-alan työryhmän työtä,
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Pirkko Laitinen
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kustannustyöryhmän linjauksia, lihan hintaa,
liha-alan ongelmien takia koolle kutsuttavaa
viljelijäkokousta, teurastilannetta, kustannusseurantaa, liha-alan pitkän ja lyhyentähtäimen
strategiaa, geenimuunnellun rehun käyttöä, investointitukijärjestelmään tukitasojen eriytymistä,
tukikohteiden karsintaa, raivioiden saamista tukien piiriin, pohjoisen tuen neuvotteluja, komission vastustusta sika- ja siipikarjatalouden tukien
jatkolle, maidon tukijärjestelmää, puun myynnin
verohelpotuksen lainvalmistelua, raatokeräilyn
kustannuksia, myel-maksuja, satovahinkotilannetta, tarkastusten epäkohtia ja MTK-Lapin kiinnostusta yhdistymistunnusteluun.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2009, käsiteltiin henkilöstöasioita ja todettiin Sirpa
Törmikosken valinta järjestöagrologiksi.
Käsiteltiin suurimman poroluvun määrittämistä, poronhoitolain sisältöä ja toimivuuden ongelmia, jäsenetuja ja syksyn aikatauluja.
30.9.2008 Liiton toimisto, Oulu. Käsiteltiin
maatalouden kannattavuuden heikkenemistä,
maataloustulon laskua, kohonneita kustannuksia,
pohjoisen tuen esityksen etenemistä komissiossa,
sika- ja siipikarjatuen tuotantosidonnaisen tuen
vastustusta komissiossa, tilatuen terveystarkastuksen asioita, porsaiden menekkiä, viljan hinnan
laskua, investointitukijärjestelmän valmistelutilannetta, maitokentän yhtenäisyyttä ja suurhankkeiden vaikutusta maitosektoriin ja tästä aiheesta
tarpeellisen keskustelun käynnistämistä.
Käsiteltiin luonnonhoitopeltojen ja raivioiden tukemista, tilatuen modulaatiota, valtuuskunnan puheenjohtajan valintaa, maaseutupoliittista seminaaria, nuorten asioita, luottamusmiesten palkkioita, tupokorotuksia, liittojen yhdistymistilannetta, johtokunnan retkeä ja
bioenergia-asioita.
10.11.2008 MTT Ruukin toimipiste, Sikajoki.
Käsiteltiin tilatuen terveystarkastusta, uudistuksen aiheuttamaa kompensaatiotarvetta maidolle,
MTK:n sisäistä tilaa, puheenjohtajatapaamista,
kustannuskriisiä, MTK:n vaikutusmahdollisuuksia
markkinaedunvalvontaan, tuotantokustannusvertailua, koneiden käyttöastetta, omien osuuskuntienkautta toimintaa, naudanlihan heikkoa
kannattavuustilannetta, pellon merkitystä kotieläintuotannossa, tuottajahintojen vaihtelun lisääntymistä, työterveysasioita, lomitusta, merkkipäivämuistamiset, toimintasuunnitelma vuodelle 2009, MTK:n valtuuskunnan asiat, raivioiden
saaminen tukien piiriin ja Lapin vastausta jäädä
pois liittojen yhdistymisestä.
Päätettiin sääntömuutoksesta liittyen liittojen
yhdistymiseen MTK-Kainuun kanssa.
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VA L I O K U N T I E N
KOKOUKSET
Työvaliokunta
13.2.2008 Liiton toimisto, Oulu. Käsiteltiin muun
muassa kansallisia tukia, pohjoisen tuen tilannetta, maidon maakiintiötasausta, rakennetukiasetusta, veropakettia, terveystarkastusta, yhdistymisneuvotteluja, YmpäristöAgro-yhteishanketta,
osakesalkkua, poroasioita ja eläinaktivismia.
15.5.2008 Liiton toimisto, Oulu. Käsiteltiin
muun muassa pohjoisen tuen esitystä, maitokiintiöjärjestelmää, kiintiötasausta, lihan
heikkoa hintaa, Lihakunnan hallinnon tilaa
tuottajaliiton näkökulmasta, yhdistymisneuvotteluja, liiton varojen sijoituslinjaa ja seminologien koulutusta.
15.8.2008 Liiton toimisto, Oulu. Käsiteltiin
muun muassa liiton talousarviota, pohjoisen
tuen tilannetta, lisätoimenpiteiden jatko-aikatarvetta, ylimääräisen valtuuskunnan koolle
kutsumista, lannoitteiden hinnannousua, kannattavuus ja liha-alan työryhmien toimintaa,
porsaan hintaa, investointien rahoitusta, vuokralle annettavien toimitilojen remonttia, työsopimusasioita ja osakesalkun tilannetta.
Nuorten valiokunta
4.2.2008 Rokuan Kuntokeskus, Utajärvi.
Maaseutunuorten valiokunnan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin yhdessä MTK-Kainuun
nuorten valiokunnan kanssa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Holopainen ja sihteeriksi
Matti Tyhtilä. Kokouksessa suunniteltiin toimintaa vuodelle 2008 sekä keskusteltiin ajankohtaisista maatalouspoliittisista kysymyksistä. Lisäksi
todettiin, että ajankohtaisista asioista tiedottamista valiokunnan jäsenille lisätään.
26.3.2008 HAI, Maa- ja metsätalousosasto, Haapajärvi. Kokouksen alussa valiokunnan
jäsenet esittelivät luonnonvara-alan opiskelijoille MTK:ta ja nuorten toimintaa järjestössä.
Valiokunta piti järjestäytymiskokouksen, jossa
puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ojantakanen
ja sihteeriksi Matti Tyhtilä. Kokouksessa jaettiin jäsenille seuraavat vastuualueet:
Pietikäinen Tiina: alkuperäiskarja, maidontuotanto, ympäristöpolitiikka
Ikonen Mari: emolehmät, vilja, maisemanhoitotoimet
Erkkilä Ossi: naudanlihantuotanto, koneurakointi
Rikkola Jaakko: naudanlihantuotanto
Holopainen Päivi: hevoset, henkinen hyvinvointi, työterveyshuolto, luomutuotanto
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Hyttinen Veli: metsästys ja riista, naudanlihantuotanto, metsä, rakentaminen
Ojantakanen Jukka: maidontuotanto, ympäristöpolitiikka, lehdistö, tuotantokustannukset
Kokouksessa päätettiin myös osallistua syksyllä pidettäville Ruukin Luomumarkkinoille.
22.4.2008 Ruukin maaseutuopisto,
Siikajoki.
Valiokunta vieraili maaseutuopistolla, jossa valiokunnan jäsenet esittelivät opiskelijoille MTK:n ja nuorten valiokunnan toimintaa.
Kokouksessa valiokunta päätti kirjoittaa alueen
kansanedustajille muistion lisääntyneistä tukivalvonnoista. Maaseutunuorten valtakunnalliseen syysparlamenttiin Jyväskylään päätettiin
osallistua koko valiokuntana.
9.9.2008 Kesko Pohjois-Suomen aluekeskus,
Oulu. Keskon myyntipäällikkö Reijo Alatalo
esitteli ennen kokousta valiokunnan jäsenille
K-Maatalouden toimintaa. Kokouksessa päätettiin lähettää nuorten valiokunnan nimissä
vastine Maaseudun Tulevaisuudessa olleeseen
lehtikirjoitukseen, jossa AB-tukialueen tuottajat vaativat muun muassa kaksihintajärjestelmää maidolle.
20.11.2008 Raision rehutehdas, Ylivieska.
Vuoden viimeinen kokous pidettiin Raision
uudella rehutehtaalla, jossa aluepäällikkö
Ari Vilppola esitteli tuotantotiloja valiokunnan jäsenille.
Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisesta
maatalouspolitiikasta ja erityisesti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta.
Todettiin, että kyseinen kokous on historiallinen, koska vuoden 2009 alusta MTK-Kainuun
ja MTK-Pohjois-Pohjanmaan nuorten valiokunnat yhdistyvät.
Maaseutuyrittäjävaliokunta
24.11.2008 Maaseutuyrittäjävaliokunta kokoontui Alppisalvos Oy:n tiloissa Hyrynsalmella.
Keskusliitosta kokouksessa oli mukana Tapani
Laukkanen, joka kertoi maaseutuyrittäjyyden tilasta järjestössä. Kokous totesi yrittäjyydessä byrokratian lisääntyneen siinä määrin, että muun
muassa kustannukset ovat nousseet sen takia
huomattavasti. Lisäksi todettiin, että yhdistys-

ten yrittäjävastaavien toimintaa on syytä aktivoida ja kehittää.
Maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta
MTK:n maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta on Pohjois-Suomen Maataloustuottajain ja
metsänomistajain Liittojen ympäristö- ja maapoliittinen yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuna MTK-Lappi, MTK-Kainuu, MTK- PohjoisPohjanmaa sekä Pohjois-Suomen ja Kainuun
metsänomistajien liitot.
21.1.2008 Hotelli Eden, Oulu. Kokouksessa
olivat mukana MTK:n uusi ympäristöjohtaja
Johanna Ikävalko ja johtaja Markku Tornberg.
Ympäristöjohtaja Ikävalkon mukaan toiminnan painopistealueita ovat muun muassa
Itämereen, vesipuitedirektiiviin sekä hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvät
kysymykset.
Erityisesti haja-asutusalueiden jätevesien
puhdistuksesta on tulossa suuri kustannuskysymys. Lain mukaan vuonna 2014 on järjestelmien oltava kunnossa. Markku Tornberg otti
esille jätevesilietteen peltokäytön, jonka hyväksymistä joudutaan harkitsemaan.
Petopolitiikan osalta kokous totesi korvauslainsäädännön olevan puutteellista ja korvauksiin käytettävien varojen olevan riittämättömiä.
Ympäristökeskuksen suojelualueiden kohtuuttoman korkean hinnoittelun kohdalla kokous
päätti ottaa yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen ja pyytää selvitystä asiasta.
Valiokunta myös järjestäytyi. Puheenjohtajaksi
valittiin Kari Peuraniemi, varapuheenjohtajaksi
Eero Törmänen ja sihteeriksi Jukka Aula.

huomionosoitukset
Liiton viirin saivat kertomusvuonna:
Johtaja Erkki Joki-Tokola, Ruukki
Maanviljelijä Teuvo Suomela, Ii
Maanviljelijä Ari Kärkkäinen, Haukipudas
Maanviljelijä Markku Rikula, Vaala
Maanviljelijä Esko Vääräkangas, Kuivaniemi
Maanviljelijä Matti Kylmänen, Liminka
Kenttäpäällikkö Matti Tyhtilä, Oulu
Maanviljelijä Osmo Kontinen, Tyrnävä
Emäntä Marja Bräysy, Tyrnävä

Agronomi Marjatta Perälä, Oulu
Emäntä Annikki Haapakoski, Pyhäjoki

L I I t o n j ä s e nyy d e t
Kertomusvuonna MTK-Pohjois-Pohjanmaa oli jäsenenä MTK:n lisäksi seuraavissa yhteisöissä: Oulun
Osuuspankki ja Oulun Seudun Uusyrityskeskus.

N E U V O T T E L U PÄ I V Ä T
Vuoden 2008 aikana järjestettiin kahdet koulutus- ja neuvottelupäivät yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, jäsensihteereille ja nuorten
edustajille. Molemmat tilaisuudet järjestettiin
yhteistyössä MTK-Kainuun kanssa.
19.2.2008 Rokuan Kuntokeskus, Utajärvi.
Neuvottelu- ja koulutuspäivillä käytiin läpi
muun muassa liittojen yhdistymiseen liittyviä asioita sekä syksyn tulevia kunnallisvaaleja. Järjestön valtakunnallisen teemavuoden mukaisesti luentoja kuultiin työterveyshuoltoon ja viljelijöiden jaksamiseen liittyen.
Neuvottelupäivillä olivat mukana myös MSL:n
Pohjois-Suomen aluekeskuksen edustajat Elina
Vehkala ja Helena Ukura, jotka kertoivat läsnäolijoille MSL:n opintotoiminnan tukimuodoista. Päivillä oli mukana 60 henkilöä.
15.-16.10.2008 Holiday Club Eden, Oulu.
Ensimmäinen päivä kului vierailevien asiantuntijoiden luentoja kuunnellen. MTK:n toinen puheenjohtaja Juha Marttila loi katsauksen ajankohtaiseen maatalouspolitiikkaan ja
kertoi järjestön laajasta strategiaprosessista.
Pohjois-Suomen Metsänomistajien Liitosta
neuvottelupäivillä mukana oli aluejohtaja
Pekka Saikkonen tuomassa metsäalan terveiset. Oulun Osuuspankista rahoituspäällikkö Matti Tyhtilä kertoi maatilarahoitukseen
liittyvistä asioista. Maanparannukseen ja erityisesti kalkitukseen liittyvistä asioista paikalle oli tullut luennoimaan Raino Peltoniemi
Rautaruukki Oyj:stä. Ensimmäisenä päivänä
jaettiin myös yhdistysten välisen toimintakilpailun palkinnot. Toisena päivänä käytiin
läpi toimihenkilöiden toimesta yhdistysten
toimintaan ja syyskokouskierrokseen liittyviä
käytännön asioita. Tilaisuudessa oli mukana
79 henkilöä.

juhlat , r e tk e t
J A ta p ahtu m at

Viestintäkurssilla mietittiin MTK:n viestintää organisaation eri tasoilla.
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Kuntokurssi 29.-31.1.2008.Vuoden 2007 yhdistysten syyskokouksissa järjestettiin kuntokurssiarvonta, jonka palkintona oli kahden vuorokauden kuntoloma Rokuan Kuntokeskuksessa
29- 31.1.2008. Mukana oli 49 henkilöä. Päivien
ohjelmaan kuului liikuntaryhmiä, rentoutumisharjoituksia sekä hierontoja.
Maaseutunuorten lentopalloturnaus
16.2.2008. MTK-Pohjois-Pohjanmaa, MTKOulainen ja MTK-Merijärvi järjestivät maaseutunuorten lentopalloturnauksen MTK:n jäsenyhdistyksille lauantaina 16.2.2008 Oulaisten
yläasteella. Turnaus oli järjestyksessään 17. ja
paikalle saapui 10 joukkuetta. Mukana oli myös
kutsujoukkue Kainuusta.
Ottelut alkoivat klo 10 ja viimeiset pelit oli pelattu klo 18 mennessä. Vuoden 2008 turnauk-

TO I MI N TA
sessa Kuusamon voittoputki katkesi ja voiton vei
MTK-Limingan joukkue. Alustavasti sovittiin, että
vuoden 2009 turnaus järjestetään Pudasjärvellä.
Lentopallo-otteluiden lopputulokset 2008: 1.
Liminka, 2. Kuusamo, 3. Oulainen, 4. Nivala,
5. Haapajärvi, 6. Kainuu, 7. Lumijoki, 8. Vaala,
9. Merijärvi, 10. Oulunseutu
MTK:n loimilähtö 18.8.2008. Äimäraution
raviradalla Oulussa järjestettiin MTK-PohjoisPohjanmaan oma loimilähtö. Tilaisuuteen kutsutuille yhdistysten edustajille jaettiin ilmaisliput
ja lähdön voittanut ohjastaja kukitettiin.
Elojuhla 5.9.2008. Kalajoen Merisärkän viihdekeskuksessa järjestettiin elojuhlat 5.9 yhdessä
MTK-Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Ohjelmassa
oli mm. musiikkia sekä tanssiesityksiä. Elojuhlassa
oli mukana Ympäristöministeriön tuore kansliapäällikkö Hannele Pokka. Elojuhlaan osallistui
kaikkiaan noin 500 henkeä, joista 80 oli MTKPohjois-Pohjanmaan liiton alueelta.
Toimintakilpailun palkintomatka 8.10.10.2008. MTK-Pohjois-Pohjanmaan ja
MTK-Kainuun yhdistysten välisen toimintakilpailun palkintomatka järjestettiin Pyhätunturille
8-10.10.2008. Majoitus oli Hotelli Pyhätunturissa.
Matkan aikana tutustuttiin PyhäLuoston kansallispuiston luontokeskukseen ja patikoitiin
Isonkurun maisemissa. Lisäksi käytiin Luoston
Ametistikaivoksella, jossa jokainen retkeläinen
kaivoi itselleen oman ametistikiven. Matkalle
osallistui 37 henkilöä.
Johtokunnan opintomatka 10.-12.12.2008.
Tuottajaliiton johtokunnan jäsenet ja valtuuskunnan edustajat kävivät opintomatkalla joulukuussa. Ensimmäisenä päivänä retkikohteena
oli Atria Oyj:n Nurmon tehtaat, jossa tutustuttiin sikateurastamon ja Atrian toimintaan Reijo
Flinkin johdolla.
Toisena päivänä vierailtiin eduskunnassa, jossa kerrottiin maatalouden ajankohtaiset asiat
pohjoisen alueen kansanedustajille ja sen jälkeen MTK:n keskusliitossa Simonkadulla, jossa paikalla olivat mm. järjestön puheenjohtaja
Michael Hornborg ja valtuuskunnan puheenjohtaja Aarno Puttonen sekä eri linjojen toimihenkilöjä. Asiana oli muun muassa kustannuskriisi
ja liiton syyskokouksen terveiset.
Kuluttajatyö. Maaseutunuoret vierailivat
HAI:n maa- ja metsätalousyksikössä ja Ruukin
Maaseutuopistolla kertomassa opiskelijoille käytännön järjestötyöstä sekä suomalaisen
ruoan tuotannon markkinoinnista. Syksyllä
2008 maaseutunuoret olivat mukana Ruukin
Luomumarkkinoilla. Tuottajaliiton toimihenkilöt kävivät muutamissa oppilaitoksissa puhumassa suomalaisesta maataloudesta ja alkutuotannosta.

k o ulutus
Nurmiseminaari 9.-10.1.2008. Pohjois-Suomen
nurmitoimikunta, jonka puheenjohtajana
Timo Lehtiniemi toimii, järjesti Kainuun, KeskiPohjanmaan, Lapin ja Oulun ProAgria Keskusten
sekä alueen maito- ja lihaosuuskuntien neuvojille
sekä keskeisille maatalousalan toimijoille kaksipäiväisen kotieläintuotantoseminaarin.
Seminaariin osallistui neuvontaorganisaatioiden lisäksi muun muassa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, maatalouden
panosteollisuuden ja maatalousopetuksen

Yhdistysten toimintakilpailun palkintomatka järjestettiin Pyhätunturin maastossa.

edustajia. Seminaariin osallistui 128 asiantuntijaa. Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Työterveyshuollon teemavuoden avaus
10.1.2008. MTK:n valtakunnallinen teema vuonna 2008 oli työterveyshuolto. Teemavuoteen liittyen järjestettiin Oulussa Valiolla suunnittelutilaisuus, johon kutsuttiin alueen työterveyshoitajia ja yhdistysten sosiaalivastaavia. Tilaisuuteen
osallistui 21 henkilöä.
Tuottajaliiton alueella järjestettiin muita teemavuoteen liittyviä työterveyshuollon koulutustilaisuuksia seuraavasti: Kuusamossa 27.3,
Iissä 7.5, Pudasjärvellä 2.10, Siikajoella 3.12
ja Haapavedellä 4.12.2008. Tilaisuuksissa käsiteltiin työterveyshuollon lisäksi mm. vapaaajan hallintaa ja maatalouden riskienhallintaa.
Yhteistyökumppaneina tilaisuuksia olivat järjestämässä MELA, Lähivakuutus ja palveluntarjoajia eri työterveyshuollon yksiköistä. Tilaisuuksiin
osallistui yhteensä 130 henkilöä.
Ympäristöasiamiespäivät 21.-22.1.2008.
Yhdistysten ympäristöasiamiehille järjestettiin
Oulun Edenissä 21.-22.1.2008 koulutusta yhdessä Pohjoisen alueiden maataloustuottaja- ja
metsänomistajaliittojen kanssa. Päiville osallistui
66 henkilöä. Päivillä luennoivat MTK:sta johtaja Markku Tornberg, lakimies Tommi Siivonen,
ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko sekä lakimies
Kurt Hemnell. Oulun Ympäristökeskuksesta mukana olivat Eero Kaakinen ja Satu Kouvalainen
kertomassa muun muassa vesien- ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista.
Pohjoisten liittojen strategiaseminaari 31.11.2.2008. Seminaariin osallistui MTK-Kainuun,
Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan
johtokunnat ja alueen MTK:n valtuuskunnan jäsenet sekä toimihenkilöt. Seminaarissa pohdittiin tulevaisuutta ja MTK:n strategisia edunvalvonnan ja järjestötoiminnan asioita. Alustajina
toimivat muun muassa MTK:n 2. puheenjohtaja
Juha Marttila, MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko
Haikkala, maatalouslinjan johtaja SimoTiainen,
maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Juha Ruippo ja
Pohjois-Suomen metsänomistajaliiton toimin-

nanjohtaja Jukka Aula. Järjestelyissä oli mukana
järjestökouluttaja Tapani Laukkanen.
Verokurssit 6.-7.2.2008. Tuottajaliitto järjesti yhdistysten kanssa yhdessä verotilaisuudet
helmikuun alussa Kuusamossa, Kempeleessä,
Vihannissa ja Nivalassa. Kouluttajina olivat
MTK:sta johtaja Johan Åberg sekä lakimies Timo
Sipilä. Kaikissa tilaisuuksissa oli mukana myös
paikallisen verotoimiston edustaja.
Maitoseminaari 14.3.2008. MTK:n maitovaliokunnan kanssa järjestettiin yhteinen maitoseminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisia
maito-alan asioita, joita olivat mm. Suomen
tavoitteet kiintiöpolitiikassa ja tukipolitiikassa,
maitomarkkinoiden näkymät, kuluttajien odotukset, yrittäjän näkökulmat, investointituet ja
investointien toteutus.
Paikalla luennoimassa olivat muun muassa
maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
ja maitoasiamies Sami Kilpeläinen. Päivän puheenjohtajana toimi MTK:n maitovaliokunnan
puheenjohtaja Eero Isomaa. Seminaariin osallistui 95 henkilöä.
Maaseutuyrittäjä työnantajana -kurssi
14.3.2008. Tuottajaliitto järjesti maaseutuyrittäjille suunnatun teemapäivän PohjoisPohjanmaan TE-keskuksen tiloissa työnantajana
toimimiseen liittyvistä asioista. Asiantuntijoina
teemapäivässä olivat muun muassa Minna Elo
Maaseudun Työnantajaliitosta ja Pentti Pekkala
Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä. Päivän aikana tutustuttiin myös netissä toimivien www.
palkka.fi-sivujen käyttöön. Kurssilla oli mukana
17 henkilöä.
Viljamarkkinaseminaari 25.3.2008.
Viljamarkkinoiden toimintaan ja viljakaupan
kehittämiseen keskittynyt ajankohtaispäivä järjestettiin Oulussa Valion Maikkulan meijerin tiloissa. Tilaisuudessa olivat luennoimassa MTK:n
vilja-asiamies Minna Oravuo, järjestökouluttaja
Tapani Laukkanen sekä agronomi Timo Jaakkola.
Seminaaripäivään osallistui 16 henkilöä.
Järjestön internetsivukoulutus 18.4.2008.
Järjestösivujen tekemiseksi ja sivujen päivittämiseksi järjestettiin Oulussa koulutus, johon
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osallistui 16 henkilöä liitosta ja yhdistyksistä. Kouluttajana toimi Tarja Sandvik keskusliitosta.
Yhdistysten kehittämisseminaari 27.28.8.2008. Yhdistysten johtokuntien koulutuspäivien tavoitteena oli kiinnittää huomiota
yhdistysten toiminnan sisältöön ja toimintamalleihin. Koulutuksessa käytiin läpi järjestötoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia ja arvioitiin oman yhdistyksen toimintaa sekä mietittiin
toiminnan aktivointia.
Lomituksen ajankohtaispäivä 2.12.2008.
Maatalouslomituksen toimintaan ja kehittämiseen keskittynyt neuvottelutilaisuus Melan, viljelijöiden ja kuntien lomahallinnon välillä järjestettiin Rokuan Kuntokeskuksessa. Tilaisuudessa
keskusteltiin lomituksen ongelmakohdista eri
toimijoiden kannalta. Paikalla oli luennoimassa Melan yhteyspäällikkö Pia Lahin.
Tukikoulutustilaisuudet. EU-avustajille järjestettiin koulutustilaisuudet 25.2. Kempeleessä,
26.2. Haapavedellä ja 25.3. Nivalassa.
Tilaisuuksissa oli paikalla asiantuntijat MTK:sta,
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksesta ja kuntien
maaseutuhallinnosta.
Viljelijöille järjestettiin YmpäristöAgrohankkeen avulla EU-tukihakuun liittyviä koulutustilaisuuksia 3.-16.4.2008 yhteensä 15
paikkakunnalla. Tilaisuuksissa olivat luennoimassa MTK-Pohjois-Pohjanmaan toimihenkilöt, ProAgria Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan
TE-keskuksen asiantuntijat sekä kuntien maaseutuviranomaisia.
Kummimaatilatoiminta. MTK käynnisti vuoden 2008 aikana kummimaatilahankkeen, jonka
tarkoituksena on lisätä tulevien kuluttajien tietoa
ruuan tuotannosta, koko elintarvikeketjun toiminnasta sekä metsätaloudesta. Tavoitteena on
lisätä suomalaisen ruoan ja sen tekijöiden arvostusta ja tunnettuutta. MTK-Pohjois-Pohjanmaan
liitto oli yksi hankkeen pilottialueista.
Hankkeen aikana viisi oppilasryhmää eri
kouluista vieraili hankkeeseen mukaan lähteneillä maatiloilla Haapajärvellä, Kempeleessä,
Temmeksellä ja Limingassa.

liit o n kurssit
Kurssi		
kpl
Verokurssi
4
EU-avustajakurssit 3
EU-tukikoulutus
viljelijöille		
15
Kuntokurssi
1
Lomituksen
ajankohtaispäivät 1
Puheenjoht. ja siht.
neuvottelupäivät
2
Yhdistysten
kehittämisseminaari 1
Yhteensä		
27

osanottajia
108
102
850
49
60
139
16
1 324

Muut kurssit		
osanottajia
MTK:n viestintäkurssi 20.-21.1.
Kuusamon Tropiikki
20
Maaseutunuorten seminaari
13.2. Helsinki		
1
Maaseutunuorten syysparlamentti
7.-8.11.			
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Syyskokoukset. Ensimmäinen syyskokous pidettiin Utajärven ja Muhoksen yhteisenä 28.10.
Merilän Kartanossa Utajärvellä. Yhdistysten syyskokouksissa muun muassa suunniteltiin tulevan
vuoden toimintaa, vahvistettiin jäsenmaksut ja
valittiin uudet luottamushenkilöt erovuoroisten
tilalle. Liiton toimihenkilöt pitivät kokouksissa
ajankohtaiskatsauksen maatalouspolitiikan tiimoilta. Vuoden viimeinen syyskokous pidettiin
19.11, paikkana oli Törmänhovi Oulaisissa.
Syyskokouksissa tavoitettiin 623 henkilöä.
Muut tilaisuudet. Yhdistykset järjestivät maakunnassa aktiivisesti erilaisia tilaisuuksia, joissa
tuottajan asiaa ajettiin eteenpäin. Useissa yhdistyksissä oltiin mukana järjestämässä erilaisia
messutapahtumia, kylvöjen siunaustilaisuuksia,
kirkkopyhiä ja sadonkorjuujuhlia. Vuoden lopulla lähes kaikilla yhdistyksillä oli ohjelmassa
pikkujoulut. Lisäksi erilaisten hankkeiden kanssa
tehtiin yhteistyötä vuoden aikana muun muassa
koulutustilaisuuksien järjestämisessä.

yh d istyst e n t o i m inta

T I ED o tus - ja
j ä rj e stöt o i m i nta

Kevätkokoukset. Yhdistysten sääntömääräisiä
kokouksia pidettiin kertomusvuonna usein lähiyhdistysten kesken yhteisinä. Kokouskierros
avattiin 11.3.2008 Haapajärven kokouksella ja
päätettiin Ruukin ja Siikajoen yhteiseen kokoukseen 4.4.2008. Kevätkokouksissa hyväksyttiin
edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja vuosikertomus. Liiton toimihenkilöt pitivät maatalouspoliittisen luennon. Kokouksiin osallistui
590 jäsentä.
Tuottajaillat/ Piirimiesillat. Virallisten kokousten välillä puintikauden jälkeen järjestettiin yhteisiä tuottajailtoja. Ohjelmassa käytiin
läpi ajankohtaisia maatalouspoliittisia asioita
ja tärkeimpien maataloustuotteiden markkinakatsauksia. A-tuottajien edustaja toi tilaisuuksiin
liha-alan terveiset sekä tarjosi illan suolapalan.
Liiton alueella tilaisuuksia oli 14 ja niissä oli paikalla keskimäärin 26 henkilöä.

Jäseniin pidettiin yhteyttä UutisJyvät-lehden,
jäsenkirjeiden, sähköpostin ja eri tilaisuuksien
kautta. UutisJyvät-lehden avulla ja jäsenkirjeillä
tiedotettiin ajankohtaisia asioita kertomusvuoden aikana. UutisJyvät-lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa ja lisäksi MTK lähetti jäsentiloille MTK-Viestilehden numero2/2008.
Puolueisiin ja kansanedustajiin pidettiin yhteyttä usealla eri MTK:n tasolla. Liitto teki tiivistä yhteistyötä kaikkien puolueryhmien kanssa. Lehdistön kautta välitettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Maakunnalliset ja paikalliset
sanomalehdet julkaisivat artikkeleja ja juttuja
maatalousyrittäjien asioista. Eri maatalouden
sidosryhmien tapaamisissa pidettiin maatalousyrittäjien etuja esillä.
Maaseudullinen yhteistyöryhmä maaseutunelikko, johon osallistui Metsäkeskus, ProAgria,
TE-keskus ja MTK, kokoontui kertomusvuoden

Pyhäjärven yhdistyksessä muistettiin nuoria tuottajia.
MTK-Nivalan lentopallojoukkueen pelaajat palkittiin
pelipallolla.
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aikana neljä kertaa. Neuvotteluissa käytiin läpi
organisaatioiden ajankohtaiset asiat.
TE-keskuksen maaseutuosaston asiakasraati
kokoontui kaksi kertaa. Asiakasraadissa käytiin
läpi ajankohtaisia viljelijöiden asioita ja ruodittiin viranomaistoiminnassa esiin nousseita
epäkohtia.
MTK-Pohjois-Pohjanmaan ja osittain MTKKeski-Pohjanmaan alueella viljakaupan tarkkailun teki Osmo Heikkinen Muhokselta. Syksyn
aikana suoritetussa tarkkailussa eri toimijoiden viljan vastaanottopisteissä ei löytynyt huomautettavaa.
Järjestössä kannustettiin asettamaan järjestön jäseniä ehdolle kuntavaaleissa paikallisen
edunvalvonnan varmistamiseksi. Samoin jäseniä kannustettiin äänestämään.

Puheenjohtaja-ja sihteeripäivät pidettiin yhdessä MTK-Kainuun yhdistysten kanssa Rokualla.

C - T U O T A N T O A L U EE N
LIITTOJEN YHTEIST YÖ
Vuonna 2008 C-liittojen puheenjohtajana toimi maanviljelijä Markku Kiljala Reisjärveltä ja
sihteerinä toiminnanjohtaja Juhani Savolainen
Nilsiästä. Puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat
kokoontuivat viisi kertaa, joista yksi oli puhelinkokous. Kokouksista tiedotettiin AB-alueen
liittoja. C-liittoihin kuuluvat seuraavat MTKliitot: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu,
Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Lappi, PohjoisKarjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo sekä
Österbottens svenska producentförbund.
23.2.2008 pidettiin järjestäytymiskokous
Hotelli Runnin kylpylässä Iisalmessa. C-liittojen
puheenjohtajaksi valittiin Markku Kiljala
MTK-Keski-Pohjanmaalta ja sihteeriksi Juhani
Savolainen MTK-Pohjois-Savosta.
Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia maatalouspoliittisia asioita, kuten vuoden 2008 kansallisen tukiratkaisun sisältöä ja tukineuvottelujen
taustoja, rakennetukilain valmistelua ja MTK:n
tavoitteita asetuksen valmistelussa, art. 142
pohjoisen tuen raportin käsittelyä Komissiossa
ja pohjoisen tuen säilyttämistä tuotantoon sidottuna, Komission toimia EU:n maatalouspolitiikan välitarkastelun, ns. terveystarkastuksen
sisällöstä ja toteutuksesta, LFA uudistuksen valmistelua ja maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamiseen liittyviä asioita.
Käsiteltiin MTK:n strategiaprosessia, kesäkuussa 2009 pidettävien EU:n parlamenttivaalien
ehdokasasettelua, Soneran toimintapolitiikkaa
maaseudun kiinteän puhelinverkon ja laajakaistayhteyksien osalta sekä Mavi:n selvitystä maataloussihteerien asemasta ja tehtävistä. Käsiteltiin
pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaan
sisältyvää yritysten ja maatilojen perintö- ja lahjaverotuksen poistamista, joka on vesittymässä.
Päätettiin, että jokainen liitto on asiasta yhteydessä oman alueensa hallituspuolueiden kansanedustajiin ja vaatii uudistuksen toteuttamista
hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.
Päätettiin lähettää kirjelmä MTK:n johtokunnalle maaseudun haja-asutusalueen kiinteän
laajakaistaverkon säilyttämiseen ja kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja järjestön jatkotoimia varten.
16.4.2008 kokous pidettiin ennen MTK:n valtuuskunnan kokousta Metsätapiolan kokoustiloissa Espoossa. Kokouksessa käsiteltiin pohjoi-

Yhdistysten kehittämispäivillä mietittiin toiminnan aktivointia.

Toimintakilpailussa palkitut nauttimassa lepohetkestä ametistikaivoksen kahvituvalla.

sen art. 142 tuen käsittelytilannetta ja aikataulua,
liittymissopimuksen lausuman sisältöä ja juridista taustaa, edellisen 5-vuotiskauden pohjoisen
tuen päätöksen keskeistä sisältöä, taloustohtorin kannattavuuskertoimia eri tuotantosuunnilla tukialueittain, EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastuksen sekä rakennetukiuudistuksen
keskeisiä asioita.
Erityisesti käsiteltiin rakennetukilain ongelmia, sika- ja siipikarjasektoria koskevia paineita
irrottaa pohjoista tukea irti tuotannosta sekä
keskusliiton resurssiongelmia. Käsiteltiin liittojen
rakennekehityksessä huomioitavia tuotantosuun-

takohtaisia edunvalvonnan asioita.
Kokouksen linjauksiksi kirjattiin:
- Mahdollisissa pohjoisen tuen muutoksissa on pidettävä kiinni tuen pitkäaikaisuudesta
ja tuen pysyvyydestä, tuen maksuperuste tulee
säilyttää tuotantoon sidottuna ja maksuvaltuudet tulee säilyttää vähintään nykyisen päätöksen tasoisina.
- Rakennetukiuudistuksen ongelmat on ratkaistava siten, että kyetään turvaamaan myös
C-tukialueen investointien rahoitus.
- Hallitusohjelmaan sisältyvä sukupolvenvaihdoksen vapauttaminen perintö- ja lahjaverosta
9
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tulee toteuttaa siten, että myös metsätilat ja puhtaasti maatilamatkailua harjoittavat yritykset sisällytettäisiin huojennuksen piiriin.
- Mikäli EU-komission ajama maitokiintiöjärjestelmän poistaminen toteutetaan, tulee turvata pohjoisen tuen ratkaisussa maksuperusteet
maidon tuotantoon sidotun kansallisen tuen
maksamiselle ja korvata maidontuottajille kiintiöjärjestelmän mahdollisen poistamisen aiheuttamat tuotanto-omaisuuden pääomaarvon
menetykset.
6.6.2008 kokous pidettiin Runnin kylpylässä
Iisalmessa. Kokoukseen osallistuivat C-alueen
liittojen puheenjohtajat, toiminnanjohtajat,
MTK:n johtokunnan jäseniä sekä valtuuskunnan jäseniä.
Käsiteltiin MTK:n maatalouspoliittisia tavoitteita, EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastusta,
LFA:n lisäosaa, EU-liittymissopimuksen pohjoisen
tuen Art. 142 EU:n komission 5. vuotisperiodin
tarkasteluun liittyvää ja Suomen valmistelussa olevaa ja EU:n komissiolle tehtävää pohjoisen tuen
esityksen sisältöä, aikataulua, mahdollisia tukien muutoksia ja rajoitteita eri tuotantosuuntien
osalta, tuen jatkuvuutta ja tasoa, C-tukialueen
investointitukia, peltojen tukioikeusjonojen purkamismahdollisuuksia ja rahoitusongelmia, peruslohkojen LFA- ja ympäristötukioikeuksien siirtoja
sekä tulo- ja kannattavuustyöryhmän maatalouden sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamista ja
työryhmän esityksiä.
Kokous katsoi, että EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastusesitys sopii erittäin huonosti
Suomelle. Maitopolitiikkaa koskeva esitys ei ole
hyväksyttävissä. Mikäli se toteutetaan, on välttämätöntä, että Suomi saa erityisjärjestelyjä ja
kiintiöjärjestelmän lakkauttamisesta aiheutuvat
tulonmenetykset korvataan maidon tuottajille.
Kiintiöjärjestelmän poistuminen merkitsisi
Suomen maitosektorille arviolta noin 10 prosentin tuottajahinnan alentumista ja noin 100
miljoonan euron tulonmenetystä vuositasolla.
Välttämätöntä on myös sopia perusteet kansallisen tuen maksamisesta maitokiintiöiden poistamisen jälkeen.
Kokouksen kanta oli, että sonnipalkkioiden irrottaminen tuotannosta on kohtalokas Suomen
naudanlihan tuotannolle ja veisi kannustavuuden tuotannolta ja alentaisi merkittävästi tuotantoa. EU on naudanlihan tuotannossa alituotantoaluetta.
Kokouksen kannanottoina ja linjauksina kirjattiin:
- Pohjoisen tuen jatkuvuus on turvattava ja
tuen alenemaa ei tule hyväksyä.
- Kasvituotannon pohjoisen tuen kasvivalikoimasta ja tukimuodoista tulee pitää kiinni (rehuviljat, leipävilja ja öljykasvit).
- Tukien dekoplaus yksimahaisilla ja tuen alenema 141:n tapaan tulee torjua, jotta ei ajauduta tuotannon voimakkaaseen alenemiseen ja
kannattavuuskriisin.
- C-alueella tulee mahdollistaa sikatalouden
tuotannosta luopumiskorvausjärjestelmä ja viitevuodeksi myös 2008.
- Investointitukien tukiehdot tulee asettaa
samalla tasolla kuin A-alueella ja Makeran rahoitusresurssit pitää valtiovallan turvata siten,
että investointitoiminta on mahdollista myös
C-alueella.
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- Tukikelvottomien peltojen tukioikeusjonon
purkaminen tulee vihdoinkin toteuttaa, samoin
ympäristötuen ja LFA-tukioikeuksien siirtojärjestelmä MTK:n edellyttämällä tavalla.
- Tulo- ja kannattavuustyöryhmän esityksiä ei
saa vesittää, vaan ne tulee toteuttaa pikaisesti.
Päätettiin, että liittojen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kokouksessa 16.6.2008 esille
nostetaan valtion norjalaisille noin vuosi sitten
Suomen lannoiteteollisuuden myynnistä aiheutuneet ongelmat. MTK:n tulee nostaa esiin järjestöllisten toimenpiteiden käynnistäminen Yaran
toimia kohtaan. Jäsenet odottavat MTK:lta voimakasta esille tuloa, toimenpiteitä ja edunvalvontaa tässä vaikeassa tilanteessa. MTK:n tulee
vaatia kilpailuvirastoa puuttumaan Yaran toimintaan ja sen määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöön.
12.9.2008 pidettiin puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien puhelinkokous. Kokouksessa ilmaistiin syvä järkytys 5.9.2008 kotitalonsa tulipalossa
menehtyneen MTK:n arvostetun valtuuskunnan
puheenjohtaja Juha Saikkosen poismenon johdosta. Hänen traagisesta menehtymisestään aiheutui suuri menetys. Hänen asiantuntemustaan
ja kykyään hoitaa vaikeita asioita ja edunvalvontaa sekä roolia suomalaisena yhteiskunnallisena
vaikuttajana on suuresti arvostettu järjestön jäsenten keskuudessa. Koska elämän täytyy jatkua,
kokouksessa jouduttiin keskustelemaan, miten
tulisi menetellä syntyneessä tilanteessa, sillä valtuuskunnan puheenjohtajakysymys tulee vääjäämättä esille syksyn kokouksissa.
Todettiin, ettei ole tarpeen kutsua koolle ylimääräistä valtuuskunnan kokousta, vaan syntyneen tilanteen jälkeiset ratkaisut tulevat esille
MTK:n valtuuskunnan syyskokouksessa.
Käsiteltiin Suomen kesäkuussa EU:n komissiolle jättämää Art.142 pohjoisen tuen esityksen käsittelytilannetta ja komission valmistelua
pohjoisen tuen päätökseksi sekä ohjelmakauden
2007-2013 maatalouden investointitukia koskevan asetuksen valmistelua, sisältöä ja ongelmia.
Todettiin tavoitteena olevan saada järjestelmä
vihdoinkin valmiiksi ja tukien haku avattavaksi
lokakuun loppuun mennessä.
Todettiin, että komission Suomelle esittämät
lisäselvitykset pohjoisen tuen esityksestä ovat
valtion neuvottelijat ja tuottajajärjestöt kyseenalaistaneet. Valtaosa näistä asioista on jo käsitelty seikkaperäisesti Suomen komissiolle toimittamassa pohjoisen tuen viisivuotisraportissa,
tutkimuslaitosten laajassa arviointiraportissa ja
tuoreimpana Suomen pohjoisen tuen esityksessä komissiolle.
Käsiteltiin yksityiskohtaisemmin investointitukia koskevaa rakennetukilain ja asetusluonnoksen valmistelua, joka on kestänyt MMM:ssa
lähes kaksi vuotta ja ohjelmakautta on kulunut
hukkaan. Todettiin, että virkamiesten hitaus valmistelussa on lähes pysäyttänyt vilkkaan investointi- ja kehittämistoiminnan.
Rakennetukilain ja siihen liittyvän toimeenpanoasetuksen valmistelussa leimallista on ollut uusien tukiehtojen sisällöstä neuvoteltaessa,
että alimitoitetut Makeran rahoitusresurssit riittävät, kun tiukoilla ehdoilla rajataan investointikohteita. Makeran rahoitusresurssit tulee kyetä
hoitamaan investointitukien tarvetta vastaavasti
ja tarvittaessa lisätalousarvioiden lisämäärära-

hoituksen turvin.
22.11.2008 kokous pidettiin Runnin Kylpylässä
Iisalmessa. Käsiteltiin MTK:n valtuuskunnan kokouksen esityslistalla olevaa valtuuskunnan puheenjohtajiston täydentämisasiaa syksyllä menehtyneen Juha Saikkosen poismenon johdosta.
Kokouksen kantana todettiin, että MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajistoa tulisi täydentää Juha
Saikkosen toimikauden loppuajaksi ja valittava
puheenjohtaja jatkaa kokouksen ja valtuuskunnan
puheenjohtajana hänen sääntömääräisen toimikautensa loppuun. Todettiin, että puheenjohtajan mandaatti kuluisi olla C-alueella. Päätettiin
esittää MTK:n valtuuskunnan kokoukselle, että
MTK-Etelä-Savon puheenjohtaja, maanviljelijä
Aarno Puttonen Puumalasta valittaisiin MTK:n
valtuuskunnan puheenjohtajaksi.
Käsiteltiin muista MTK:n valtuuskunnan kokouksessa esillä olevista luottamushenkilövalinnoista liittoryhmien esitysten pohjalta. Keskusteltiin
Metsävaltuuskunnan syyskokouksessa esille noussutta asiaa MTK:n johtokunnan kokoonpanon
uudistamistarpeesta. Käsiteltiin MTK:n strategiaprosessia, joka on MTK:n toiminnanjohtajavaihdoksen takia aikataulullisesti ja sisällöllisesti
muuttumassa
Käsiteltiin yhteenvetoa EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastusta koskevasta EU:n maatalousministerien 20.11.2008 tekemästä päätöksestä. Todettiin päätöksen olevan Suomen
maatalouden kannalta siedettävä mutta aiheuttavan MTK-organisaatiolle runsaasti edunvalvontatyötä ja vaikuttamista, jotta ratkaisun
mahdollistamat kansalliset toimenpiteet ja niiden rahoitus toteutetaan.
Käsiteltiin EU:n terveystarkastuksen mahdollisia vaikutuksia Art. 142 pohjoiseen tukeen.
Oleellista on säilyttää pohjoisen tuen maksuvaltuus ja tuen jatkuminen tuotantoon kytkettynä,
myös yksimahaisilla Suomen pohjoisen tuen esityksen mukaisesti. EU:n maitokiintiöiden kasvattamiseen liittyen on välttämätöntä saada lupa
maksaa kansallista maidon tuotantoon kytkettyä tukea myös näille litroille.
Käsiteltiin lausuntovaiheessa olevia alueellisia
vesienhoidon suunnittelu- ja toimenpideohjelmia
sekä haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä, jätevesiasetuksen edellyttämiä toimenpiteitä sekä
kuntien ympäristönsuojelumääräysten sisältöä.
Todettiin tarpeelliseksi käynnistää valmistelu
pääministeri Matti Vanhasen tapaamiseksi maatalouspoliittisista, hallitusohjelmaan sisältyvistä
viljelijöiden tulokehitykseen liittyvistä toimenpiteistä, verokysymyksistä ja kilpailulainsäädännön ongelmista.
C-liittojen toiminnanjohtajakokoukset. 11.4.2008
oli koolla kokouksessa Nivalassa C-liittojen toiminnanjohtajia. Asialistalla oli ajankohtaisia
maatalouspoliittisia asioita ja MTK:n valtuuskunnan kokousasioita sekä C-liittojen kokoukseen liittyviä kysymyksiä.
Syyskuussa kokoonnuttiin Lihakunnan ja Itikka
Osuuskuntien vieraina. Asialistalla kokouksessa
olivat ajankohtaiset maatalouspoliittiset asiat
järjestöasiat sekä liha-alan tulevaisuuden kehitysnäkymät. 

TALO U S
T I L I N PÄÄ T Ö S V U ODE L T A
TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Koulutus- ja kurssitoiminta
Riskienhallintayhteistyö
Tilaus- ja ilmoitustuotot
Saadut korvaukset
Muut yleistuotot
		

2008

1.1. - 3 1.1 2 . 2 0 0 8
euroa		

1.1. - 3 1.1 2 . 2 0 0 7
euroa

36 384,91		
20 429,00		
28 571,71		
18 172,31		
18 886,13		
122 444,06		

24 179,17		
21 908,00		
15 418,42		
26 618,05		
23 648,94			
111 772,58

-137 875,06		
-47 358,41		
-2 904,13		
-6 500,28		
-27 991,75		
-26 831,16		
-10 699,96		
-12 787,98		
-34 059,82		
-54 164,49		
-9 503,84		
-8 057,27		
-145 128,00		
-488,71		
-11 354,70		
-535 705,56		
-413 261,50		

-133 413,66			
27 106,11
-3 725,51
-6 399,36
-26 152,35
-27 064,02
-17 338,76
-6 444,00
-23 079,60
-59 934,41
-4 777,68
-8 227,41
-138 413,00
-464,46		
-21 097,65
503 637,98		
-391 865,40

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
		
Varsinaisen toiminnan kulujäämä

Varainhankinta
Tuotot
Jäsen- ja kannatusmaksut
Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot		
Kulut		
Kulu-/tuottojäämä
Satunnaiset erät
Tuotot		
Tilikauden alijäämä/ylijäämä

358 747,00		
-54 514,50		

345 459,92
-46 405,48

59 308,96		
-49 439,97		
-44 645,51		

62 809,84		
-41 788,74
-25 384,38

27 609,60		
-17 035,91		

26 401,20
1 016,82
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TASE
		
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Osakehuoneistot
Kalusto
		
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Liittotili, MTK
		
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset hankkeelta
Siirtosaamiset
		
Rahat ja pankkisaamiset
		

3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 			

3 1.1 2 . 2 0 0 7

euroa			

euroa

161 258,41 			
8 712,39			
169 970,80			

161 258,41
11 176,52
172 434,93

126 349,51			
0,00 			
1 033 134,87 			
1 159 484,38 			

111 538,26
168 187,93
770 209,34
1 049 935,53

3 663,58 			
7 382,51			
11 846,37			
22 892,46 			
17 380,22 			
1 369 727,86			

9 978,62
0,00
25 520,98
35 499,60
33 878,71
1 291 748,77

Vastattavaa
Oma pääoma					
Sidotut rahastot
312 235,24 			
312 235,24
Muut rahastot
182 863,86 			
182 863,86
Edellisten tilikausien ylijäämä
163 063,15			
162 046,33
Kuluvan tilikauden alijäämä/ylijäämä
-17 035,91			
1 016,82
		
641 126,34 			
658 162,25
Varaukset			
Vapaaehtoiset varaukset					
Investointivaraukset
12 614,09 			
12 614,09
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen (Yhdistyst. MTK)
672 129,49 			
578 840,02
Lyhytaikainen
43 857,94 			
42 132,41
		
715 987,43 			
620 972,43
		
1 369 727,86 			
1 291 748,77
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R A H A S T O T 					
Rahastojen arvot kertomusvuoden lopussa 31.12.2008
euroa
			
Tukirahasto		
274 050,28
Perusrahasto 		
38 184,96
Käyttörahasto 		
171 722,97
Nuorten viljelijäin rahasto 		
11 140,89

O S A K K EE T J A H U O N E I S T O T
Liiton omistuksessa oli kertomusvuoden lopussa osakkeita ja osakehuoneistoja seuraavasti:

OSAKKEET
kpl
		
Eri yhtiöiden osakkeita yhteensä
15 947

kirjanpitoarvo
yht. euroa
126 349,51

Pörssiosakkeiden markkinahintojen voimakkaan arvonalenemisen takia osa liiton omistamista osakkeista oli alle hankintahinnan vuoden 2008 lopussa. Tästä syystä tilinpäätöksessä on tehty osakkeiden arvonalennus, joka on hankintahintojen ja 31.12.2008 vallinneiden markkinahintojen erotuksen
suuruinen. Osakkeiden arvonalennukseksi tilinpäätökseen on kirjattu 41 644,27 euroa. Kirjaus on tehty sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin.
OSAKEHUONEISTOT					
As Oy Lasilippo, Uusikatu 40 B 13, 53 m2		
68 116,11
As Oy Pohjanliitto, Uusikatu 19 A 10, 83 m2,		
4 609,19
As Oy Rautapakka, Rautatienkatu 16 D 47, 55,5 m2		
18 600,58
As Oy Rautapakka, Rautatienkatu 16 C 22, 198 m2		
69 932,53
		
161 258,41

T I L I N T A R K A S T U S K E R T OM U S
MTK-Pohjois-Pohjanmaa r.y.:n jäsenille
Olemme tarkastaneet Maataloustuottajain PohjoisPohjanmaan Liitto MTK-Pohjois-Pohjanmaa r.y.:n
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Tilinpäätös
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkatustavan mukaisesti
ja sen perustella antaa lausunto tilinpäätöksestä.

Jaakko Reiniharju
HTM

Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten
periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen
suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan
kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole
olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet
ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden
tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä.
Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen
liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa,
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme

Tapio Heikkilä

mukaisesti olemme suorittaneet tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja
riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat ristiriidattomia. Puollamme tilinpäätöksen
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Oulussa 30. maaliskuuta 2009

Arto Myllylä
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T A L O U S A R V I O V U ODE L L E 2 0 0 9
		
		
			
2009
2008
euroa
euroa
Tuotot			
Koulutus- ja kurssitoiminta
28 500
28 500
Riskienhallintayhteistyö
20 000
20 000
Tilaus- ja ilmoitustuotot
24 500
14 600
Saadut korvaukset
28 400
28 000
Muut yleistuotot
16 500
16 500
Varsinaisen toiminnan
tuotot yhteensä
117 900
107 600
VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut			
Palkat ja palkkiot
-149 400 -147 400
Muut henkilösivukulut
-39 000
-38 100
Poistot
-3 900
-4 000
Vuokrat
-6 500
-6 400
Koulutus- ja kurssitoiminta
-25 800
-25 400
Matkakulut
-26 500
-24 200
Kokoukset
-8 000
-7 000
Painatuskulut
-14 000
-7 500
Johtokunta ja valiokunnat
-28 000
-27 300
Toimistokulut
-57 500
-59 200
Huoneistokulut
-4 300
-4 700
Suhdetoiminta ja merkkipäivät
-7 800
-6 600
Jäsenmaksut
-149 800 -145 200
Vakuutukset
-600
-600
Muut varsinaisen toiminnan kulut
-17 600
-10 300
Varsinaisen toiminnan kulut yht.
-538 300 -513 900
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VARAINHANKINTA			
Tuotot			
Jäsen- ja kannatusmaksut
370 500
356 200
Varainhankinnan tuotot yht.
370 500 356 200
SIJOITUS- ja RAHOITUSTOIMINTA			
Tuotot
59 200
58 500
Kulut
-9 300
-8 400
Tilikauden tulos
0
0
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Tuottajaliiton toiminnan tarkoituksena on turvata jäsenistön taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet sekä edistää maaseudun
elinvoimaisuutta. Liiton tehtävänä on vastata
alueensa maa- ja metsätalouden yritystoiminnan ja maatilapohjaisen maaseutu-yrittämisen
kehityksestä ja onnistumisesta. Tuottajaliitto on
alueensa maaseutuyrittäjien ja metsänomistajien etujärjestö. Toiminnan päämääränä ovat elämäänsä ja toimeentuloonsa tyytyväiset jäsenet.
Tuottajaliiton toiminnassa otetaan huomioon
kulloisenkin MTK:n tavoite- ja periaateohjelman
mukaiset arvot, periaatteet ja tavoitteet.
Maataloustuottajain Pohjois-Pohjanmaan
liitto on yksi kuudestatoista MTK:n jäsenliitosta. Liitto on jäsenmäärältään viidenneksi suurin ja kuuluu EU:n maataloustukiluokituksessa
C-alueeseen. Liitolla on jäsenenä 34 maataloustuottajainyhdistystä. MTK-Pohjois-Pohjanmaa
jatkaa yhteistyötään naapuriliittojen sekä muiden pohjoisten liittojen kanssa.
Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi liitto
vaikuttaa maa- ja metsätalouden sidosryhmiin
sekä yhteiskunnan muihin sektoreihin. Toimintaajatuksen mukaiset tavoitteet toteutetaan eri sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä.

T o i m innan
p ain o p ist e e t
Tulopolitiikka
Liiton on vaikutettava niin, että EU:n ja kansallisia tukijärjestelmiä ja niiden muutoksia valmistellaan ja sovelletaan siten, että maakunnan eri
tuotantosuuntien kehitystarpeet otetaan huomioon ja tukien alueellinen kohdentuminen toteutuu tasapuolisesti.
Erityistä huomiota kiinnitetään pohjoisen
tuen mahdollisiin muutoksiin. Kiinnitetään
huomiota uuden investointitukijärjestelmän
toimivuuteen sekä pyritään vaikuttamaan rahoituksen riittävyyteen.
Liitto toimii yhdessä kaikkien pohjoisen tukialueen tuottajaliittojen kanssa niin, että maatilatalouden toimintaedellytykset turvataan.
Tämä edellyttää tukipolitiikan seurantaa ja
epäkohtiin puuttumista. Liitto tukee kaikkia
toimenpiteitä, joilla pyritään viljelijöiden tulotason nostamiseen.
Liitto seuraa viljelijöiden tukivalvontoja ja tukiin liittyviä kysymyksiä sekä ryhtyy tarvittaessa
toimenpiteisiin viljelijöiden oikeusturvaa loukkaavissa tilanteissa. Tuetaan toimenpiteitä, joilla
lisätään kotimaisten tuotteiden kysyntää ja parannetaan hintatasoa. Kannustetaan viljelijöi-

tä yhteistyöhön ja tehdään esityksiä verotuksen
keventämiseksi.
Tuotanto- ja markkinointipolitiikka
Liitto pyrkii ylläpitämään alueensa nykyisiä tuotantomahdollisuuksia sekä kehittämään niitä.
Maidon kiintiöjärjestelmään uudistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lihantuotannon
turvaamiseksi etsitään uusia keinoja ja edistetään emolehmätuotantoa yhteistyössä teollisuuden, tutkimuksen ja neuvonnan kanssa. Perunasektorin kehittymistä edistetään.
Kasvinviljelytilojen tulokehityksestä huolehditaan. Liiton tukee luomutuotannon kehittymistä alueellaan. Kiinnitetään huomiota bioenergian tuomiin mahdollisuuksiin. Yleisenä tavoitteena pyritään siihen, että maakunnan eri tuotantosuunnat säilyttävät suhteellisen osuutensa valtakunnan tuotannossa. Keskeisissä tuotantosuunnissa pyritään suhteellisien osuuksien vahvistamiseen.
Kiinnitetään huomiota maatalouden tuotantokustannusten jatkuvaan nousuun ja pyritään
edistämään nousua hillitseviä toimenpiteitä.
Edistetään viljelijöiden välistä yhteistyötä ja
kannustetaan jäseniä urakointipalvelujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.
Liitto tukee toiminnallaan viljelijöiden omistamien jalostus- ja markkinointiyritysten toimintaedellytyksiä. Edistetään tuotekaupallista järjestäytymistä sekä maataloustuotteiden
tuotanto- ja markkinointimahdollisuuksia niin,
että markkinoilta saataisiin oikeudenmukainen
hinta teollisuudelle toimitetuille raaka-aineille ja
viljelijöiden tuottamille tuotteille. Liitto on mukana käynnistämässä hankkeita, joilla pyritään
edistämään edellä mainittuja asioita. Tuotteiden
markkinoinnissa ja tuotannossa korostetaan
laatua ja turvallisuutta.
Rakennepolitiikka
Viljelijöiden tulee saada kohtuullinen toimeentulo kohtuullisella työmäärällä. Tavoitteen toteuttamisessa kiinnitetään huomiota tilojen kilpailukykyä ja rakennetta parantaviin toimenpiteisiin. Edistetään maatalouden investointi- ja luopumistukien avulla maatalouden tilarakenteen
parantamista. Haetaan keinoja sukupolvenvaihdosten lisäämiseksi. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla alueellisia sukupolvenvaihdostilaisuuksia ja -hankkeita. Pyritään kehittämään maatalouden tuottavuutta yhteistyössä tutkimuksen ja neuvonnan kanssa. Tuetaan
maatilojen teknistä kehitystä ja työmäärien vähentämiseen tähtääviä pyrkimyksiä.
Tiedotetaan uudesta maatilatalouden inves-

tointitukijärjestelmästä ja kiinnitetään huomiota sen toimivuuteen ja puututaan järjestelmän
epäkohtiin. Kiinnitetään huomiota tuettujen
rakennuskustannusten alhaisuuteen todellisiin
investointikustannuksiin verrattuna. Tehdään
rakenteen kehittämiseksi yhteistyötä PohjoisPohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosaston
kanssa sekä seurataan rahalaitosten toimintaa maatilatalouden ja maaseutuyritysten rahoituksessa.
Liiton vastaa jäsenkunnan muuttuviin tarpeisiin ottamalla toiminnassaan huomioon tiloilla
tapahtuvan yritystoiminnan edunvalvonnan.
Tulevaisuuden usko
Viljelijöiden henkinen kestävyys on lyhytjänteisen
maatalouspolitiikan takia kovalla koetuksella.
Erityisesti nuoret, investoivat ja sukupolvenvaihdoksen tehneet ovat niitä kohderyhmä, joiden
jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Liitto vaikuttaa niin, että jaksamisen edistämiseen kiinnitetään riittävästi huomiota ja tiedotusvälineissä
nostetaan enemmän esiin maaseudun kannalta
positiivisia asioita.
Kuntatasolla vaikutetaan niin, että kuntien
päätökset kohtelevat maaseutualueita ja viljelijäväestöä tasavertaisesti. Jaetaan tietoa maatilatalouden ja elintarviketalouden merkityksestä päättäjille. Liitto on mukana tulevaisuudenuskoa ja jaksamista edistävissä hankkeissa
ja tilaisuuksissa.
Elintarviketalouden merkitys, kuluttajatyö
Varmistetaan, että maakunnan elinkeino- ja
yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa huomioidaan maaseudun tarpeet. Tehdään tiedotus- ja suhdetoiminnan avulla työtä sen eteen,
että elävä maaseutu pysyy yleisesti hyväksyttävänä tavoitteena maakunnassamme. Tehdään
kuluttajatyötä yhdessä tuottajayhdistysten kuluttajavastaavien ja järjestön ruoka-asiamiehen kanssa.
Maaseudun ohjelmapolitiikka
Tuottajaliitto vaikuttaa maakunnan ohjelmaperusteiseen kehittämispolitiikkaan ja -toimintaan. Huolehditaan siitä, että maakunnalliset
ohjelmat ja -rahoituskehykset sisältävät riittävästi maa- ja metsätalouden, elintarviketalouden sekä maatiloilla harjoitettavan yritystoiminnan kehittämistoimenpiteitä. Liitto on mukana
keskeisenä toimijana, kun Pohjois-Pohjanmaan
maaseutua koskevia kehittämisohjelmia laaditaan tai päivitetään.
Maaseudun elinkeinorakennetta pyritään
monipuolistamaan olemalla mukana käynnis15
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tämässä hankekokonaisuuksia, joilla kehitetään maaseutuelinkeinoja ja edistetään uusien
yritysten syntymistä. Tuetaan toiminnalla sellaisia hankkeita, joilla kehitetään maaseudun
yritysneuvonnan laatua, eri toimijoiden välistä
yhteistyötä sekä seudullisten yritysneuvontapisteiden syntymistä.
Koulutus ja tiedotus
Maatalouden, maaseudun yritystoiminnan ja
elintarviketalouden koulutusta kehitetään liiton
toimialueella niin, että koulutusjärjestelmät tukevat alan kehitystä ja olemassaoloa. Seurataan
tarkoin miten maatalouden perus- ja jatkokoulutusta maakunnassa toteutetaan ja otetaan tarvittaessa kantaa opetusresurssien riittävyyteen
sekä koulutuksen sisältöön ja laatuun.
Liitto seuraa tukijärjestelmien muutoksia ja
huolehtii siitä, että viljelijät saavat riittävästi
tietoa ja koulutusta ajankohtaisista tilojen toimintaan liittyvistä asioista. Liitto järjestää tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia yhdessä sidosryhmien ja tuottajayhdistysten kanssa. MTK:n
valtakunnallisen veroneuvonnan lisäksi liitto
järjestää kuntakohtaisia tai maakunnallisia veroneuvontatilaisuuksia. EU-avustajajärjestelmää
jatketaan.
Järjestön toimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä valmiuksia lisätään järjestökoulutuksen avulla. Koulutusta järjestetään yhteistyössä naapurimaakuntien tuottajaliittojen
ja metsänomistajaliittojen kanssa. Koulutusta
suunnataan järjestön luottamushenkilöille ja
luottamustoimista kiinnostuneille.
Sosiaalipolitiikka
Liitto tukee toimenpiteitä, joilla kehitetään viljelijöiden sosiaaliturvaa ja lomitusta. Sosiaaliturvan
eri osa-alueita seurataan ja epäkohtiin puututaan yhdessä tuottaja-yhdistysten sosiaalivastaavien kanssa. Edistetään työterveyspalvelun
saatavuutta ja työterveyshuoltoon liittymistä.
Kehitetään maaseudun tukihenkilöverkon toimintaa. Lomittajien ammattitaidon ylläpitoon
ja riittävään lomittajien saatavuuteen kiinnite-
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tään huomiota. Järjestetään lomitusseminaari
toimintavuoden aikana.
Ympäristö- ja maapolitiikka
Liitto seuraa yhdessä tuottajayhdistysten kanssa
ympäristö- ja maapolitiikkaa sekä ottaa kantaa
maakunnan ja kuntien ympäristö- ja maapolitiikkaan niin, että maanomistajien ja luonnonvara-alan edut tulevat huomioiduksi. Huomiota
kiinnitetään erityisesti maakunnallisiin suunnitelmiin. Huolehditaan siitä, että kuntien päättävissä elimissä olevat maatilataloutta ja maanomistajia edustavat luottamushenkilöt saavat
tarvittavaa tukea tehtäviensä hoitamiseen.
Kehitetään MTK:n suunnitelman mukaisesti
ympäristöasiamieskoulutusta ja koko maa- ja
ympäristöpolitiikan työorganisaatiota. Jatketaan
MTK-Kainuun, MTK-Lapin ja MO-liittojen kanssa perustetun ympäristövaliokunnan työtä.
Tuetaan maanomistajien arviointikeskuksen
toiminnan jatkumista Oulussa.
Metsäkysymykset
Liitto työskentelee maakunnan yksityismetsätalouden hyväksi yhdessä Pohjois-Suomen ja
Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitojen
kanssa. Ollaan mukana kehittämässä metsämarkkinoiden toimintaa Lapin Metsämarkkinat
Oy:n sekä Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi
Oy:n omistajuuden ja toiminnan kautta. Liitto
pyrkii vaikuttamaan, että kiinteistöveroa ei uloteta metsämaahan. Raivausten ja harvennusten
lisäämistä edistetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kiinnitetään huomiota metsätalouden kannattavuuteen vaikuttaviin asioihin.
Pyritään alentamaan hirvieläinten metsätaloudelle aiheuttamia vahinkoja vaikuttamalla hirvenkaatolupien määrään. Varmistetaan maanomistajien edustajan saaminen alueen riistanhoitoyhdistyksiin.
Maaseutunuoret
Pidetään esillä nuorille tärkeitä asioita ja järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka suunnataan
erityisesti nuorille. Pyritään omalla toiminnalla

saamaan nuoria jäseniksi ja mukaan järjestötoimintaan. Yhdistysten nuorten kerhojen toiminnassa ollaan mukana liiton nuorten valiokunnan
kautta. Tavoitteena on parantaa yhteydenpitoa
liiton ja kerhojen välillä. Kokouksissa käsitellään
etenkin nuorille tärkeitä asioita. Nuorten valiokunta pitää yhteyttä naapurimaakuntien nuorten valiokuntiin ja selvittää yhteisen valiokunnan
perustamista MTK-Kainuun kanssa. Jatketaan
aktiivista yhteydenpitoa alan oppilaitoksiin ja
sidosryhmiin.
Järjestötoiminta
Liiton vastaa yhdessä yhdistysten kanssa siitä, että järjestön toimintakyky säilyy ja tuottajien edunvalvonta voidaan hoitaa tehokkaasti.
Järjestötyössä keskitytään omien sisäisten järjestökysymysten ja vaikutuskanavien vahvistamiseen. Järjestetään yhdistysten luottamismiesten koulutusta seutukunnittain.
Koska jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa
keskeisesti järjestön rahoitukseen ja vaikutusvaltaan MTK:n päättävissä elimissä, huolehditaan
yhdessä yhdistysten kanssa siitä, että jäsenmaksujen piiriin saadaan mahdollisimman korkea
osuus tiloista ja peltohehtaareista. Kehitetään
metsätilallisten ja maaseutuyrittäjien MTKjäsenyyttä järjestön linjausten mukaisesti.
Tulevaisuuden toimintaresurssien turvaamiseksi tehdään aktiivista selvitystyötä. Jatkon
kannalta on välttämätöntä, että sekä tuottajajärjestössä että maakunnan maa- ja metsätalouden organisaatioissa tarkastellaan tulevaisuuden tapoja toimia. Resurssien yhteen
kokoaminen on välttämätöntä. MTK-PohjoisPohjanmaa ja MTK-Kainuu selvittävät yhteisen
liiton perustamisen edellytykset ja mahdollisuudet. Kannustetaan tuottajayhdistyksiä keskinäiseen yhteistyöhön ja yhdistymisiin.
Muuta
Pidetään tiivistä yhteyttä neuvontajärjestöihin
ja Maaseudun Sivistysliittoon ja pyritään yhteistyön kautta vahvistamaan jäsentemme hyvinvointia edistäviä toimia.

M T K - P o h j ois - P o h j a n m a a
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Yli 90 % Ala-Temmes, Temmes,
Hailuoto
80-90 % Liminka, Merijärvi, Nivala,
Pyhäjoki, Tyrnävä
70-79,9 % Haapajärvi, Haapavesi,
Kiiminki, Kuusamo, Kärsämäki,
Lumijoki, Oulainen, Pulkkila, Pyhäntä,
Rantsila, Siikajoki, Taivalkoski,
Utajärvi, Vihanti
60-69,9 % Haukipudas, Kestilä,
Muhos, Oulunseutu, Piippola,
Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Ruukki, Vaala,
Ylikiiminki
50-59,9 % Iinseutu, Raahenseutu

TUOTTAVAA
KUMPPANUUTTA

Itikka osuuskunta ja Lihakunta
tarjoavat jäsenilleen hyvää ja tuottavaa kumppanuutta.
Osuuskuntien nettovarallisuusarvo on yli 6-kertainen osuuden
nimellisarvoon verrattuna.
Osuuspääoman korko on ollut jo useita vuosia 20 %.
Itikka ja Lihakunta ovat maksaneet kolmelta viimeiseltä
vuodelta “osinkoja” eli osuuspääoman korkoa jäsenilleen noin
11 miljoonaa euroa. Vakaan korkotuoton ansiosta jäsenemme
ovat maksaneet Itikkaan ja Lihakuntaan jo yli 22,5 miljoonaa
euroa osuuspääomaa.
Itikka ja Lihakunta ovat sijoittaneet Atriaan ja sen tytäryhtiöihin
historian aikana keräämät varansa, noin 160 miljoonaa euroa.
Vahva omistajuus näissä yrityksissä takaa niiden pysymisen
suomalaisten tuottajien käsissä.
Osakkuusyhtiömme tukevat jäsentemme toimintaa:
A-Rehu Oy tarjoaa monipuolisia ruokinta-, tarvike- ym. palveluja.
A-Tuottajat Oy:n AtriaNauta- ja AtriaSika
-palvelu tarjoavat Suomen suurimman lihanhankkijan vakaat
palvelut ja Atria jalostaa tuottajiemme laadukkaasta lihasta
kuluttajille hyvää kotimaista ruokaa niin arkeen kuin juhlaankin;
ja sitä parempaa mieltä.

Kysy kumppanuudesta: AtriaNauta & AtriaSika, puh. 020 472 7111, A-Rehu Oy, puh. 020 472 7700.

