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Keijo Kurttila

Vuoden yhdistys MTK - Tyrnävä
Vuoden yhdistys -kilpailu on MTK-Pohjois-Suomen alueen MTK-yhdistyksille
tarkoitettu toimintakilpailu, jonka voittajan liiton johtokunta valitsee. Tänä
vuonna valinta osui MTK -Tyrnävään.
- Vuoden 2014 kilpailun arvostelussa
huomioitiin, kuinka ja millä toiminnalla
yhdistyksen toimintaa on saatu aktivoitua, kertoo MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Tarja Bäckman. Erityisesti eduksi katsottiin nuorten toiminta.
MTK-Tyrnävän toiminta aktivoitui viime
vuonna noin kymmenen vuoden hiljaiselon
jälkeen. Sitä ennen yhdistys kokoontui vain pakollisiin kokouksiin ja
järjesti satunnaisia tilaisuuksia, eikä
maaseutunuorilla
ollut
käytännössä
toimintaa lainkaan tuona aikana.
- Vuoden 2014 aikana yhdistyksen toiminta aktivoitui ja sekä yhdistyksen että
maaseutunuorten näkyvyys lisääntyi, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Olli Lehtikangas. Näkyvin kampanja oli yhdistyksen
High Grade -alueella kesällä toteuttama
lumipalloheisien poisto.
- Tyrnävän ja Limingan kuntien alueen
käsittävä High Grade -alue on yksi
viidestä EU:n korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueista, kertoo Olli
Lehtikangas. Muutamana viimevuotena
y-virukselle herkkien perunalajikkeiden
tuotanto on kuitenkin ollut vaikeuksissa lisääntyneen y-virusongelman vuoksi,
merkittävin y-viruksen levittäjä on papukirva. Papukirva talvehtii lumipalloheisikasvustoissa, joista ne alkukesästä siirtyvät
perunakasvustoihin. Papukirvat levittävät
perunan y-virusta sairaista perunayksilöistä terveisiin.
- MTK -Tyrnävän johtokunnassa ideoidulla lumipalloheisien poistokampanjalla
kasveja saatiin poistettua ainakin noin 100
kappaletta, Olli Lehtikangas kertoo. Kampanjassa mukana olivat alueella toimivat
siemenperunatalot: Suomen siemenperunakeskus Oy, HZPC Kantaperuna Oy,
Finpom Oy ja Perunaseppä Oy.

Maaseutunuoret yhdessä
aktiivisena

Yhdistys ja maaseutunuoret osallistuivat
siemenperunamarkkinoille ja keväällä noin
kymmenen vuoden tauon jälkeen jälleen
syksyllä perunamarkkinoille, jotka molemmat ovat tärkeitä paikkoja kuluttajatyön
tekemiselle.
- Siemenperunamarkkinoiden kävijämäärä on noin 1500 henkeä ja perunamarkkinoiden noin 8000 henkeä.
Siemenperunamarkkinoilla yhdistys ja
maaseutunuoret olivat mukana ensimmäistä kertaa, Olli Lehtikangas esittelee.
Lumipalloheisikampanjan lisäksi markkinoilla oli ilmainen polkutraktorirata lapsille, jaettiin Maaseudun Tulevaisuuksia sekä
muuta materiaalia ja jututettiin ihmisiä.
Ajatuksia omasta ammatista maaseutunuoret pääsivät vaihtamaan toistensa kanssa myös syyskuussa yhteisessä illanvietossa
Limingan maaseutunuorten kanssa Hannuksen Piilopirtillä.
- Tapahtumassa mukana oli maaseutunuorten Kesäkissa eli erikoisvarusteltu
Valtra, joka kiersi ympäri Suomea erilaisis-

sa tapahtumissa markkinoimassa maaseutunuorten toimintaa ja maaseutunuorten
teemavuotta, maaseutunuorten puheenjohtaja Sami Anttila sanoo. Marraskuussa
vuorossa oli maaseutunuorten yleinen kokous, jossa valittiin uusi johtokunta. Vielä
joulukuussa maaseutunuoret järjestivät Limingan nuorten kanssa yhteisen pikkujoulun Vihiluodon Kalakauppa & Keittiöllä.
MTK-Tyrnävä aktivoitui myös yhdistyksenä järjestämällä sääntöjen määräämien
kokousten lisäksi muun muassa keväällä
illanvieton jäsenille puolisoineen Hannuk-

Tuomo Keränen ja oikealla Lauri Rahko.
Kuva on otettu kevään 2014 siemenperunamarkkinoilla. Kuvassa valmistellaan
lapsille polkutraktorirataa.

sen Piilopirtillä. Syksyllä yhteistä iltaa vietettiin pikkujoulujen merkeissä.
- Marraskuussa järjestimme yhdessä Tyrnävän Osuuspankin kanssa tilaisuuden,
jossa käytiin läpi ratkaisuvaihtoehtoja, mikäli maataloustukien vuoden 2015 maksatukset siirtyvät Mavin ilmoittamalla tavalla,
Olli Lehtikangas kertoo.

Maataloustuottajain Tyrnävän Yhdistys MTK-Tyrnävä ry on 423
jäsenen ja 150 tilan yhdistys. Tyrnävän kunnan alueella toimii
lisäksi MTK-Temmes ry. MTK-Tyrnävän johtokuntaan kuuluvat: Olli Lehikangas (puheenjohtaja), Allan Jetsonen, Nelli Kauppi, Tuomo Keränen, Heikki
Markus, Janne Matinauri, Teemu Pakonen, Lauri Rahko ja Tiia Rusila (sihteeri). Nuorten kerhon puheenjohtajan toimii Sami Anttila ja sihteerinä Teemu
Pakonen.
Vuoden yhdistys -kilpailuun saivat halukkaat yhdistykset osallistua vapaamuotoisella toimintakertomuksella. Palkinto, 1000 euron toimintaraha,
luovutettiin MTK-Pohjois-Suomen liiton kevätkokouksessa.

Fakta:
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Pääkirjoitus

Puheenjohtaja

Minulla oli tänä syksynä mahdollisuus käydä tutustumassa Tanskan maatalouteen ja tanskalaisiin maatalousorganisaatioihin. En ollut aiemmin käynyt Tanskassa. Niin nyt kuin aiemminkin muissa Pohjoismaissa liikkuessa tuli olo, että
tässä on jotain erilaista mutta kuitenkin myös jotain tuttua. Tuttua oli siisteys,
järjestelmällisyys ja epämuodollisuus. Erilaista taas maatalouden suuri merkitys
kansantaloudessa, markkinahenkisyys ja rohkeus sanoa suoraan tavoitteensa.
Vaikka Tanskassa maatalous on elinkeinona paljon merkittävämpi kuin Suomessa, silti sielläkin painiskellaan tuttujen ongelmien kanssa; julkisessa keskustelussa nostetaan esille mieluusti vain maatalouden ympäristöongelmia ja maatalous
nähdään menneen ajan elinkeinona. Romantisoidut maaseutumielikuvat ja tehotuotannon todellisuus eivät kohtaa. Kustannusjahdin ja hintakilpailun ympäristössä kuitenkin toimitaan molemmissa.
Suomessa ja koko Euroopassa maailma on tänä syksynä tullut kirjaimellisesti
kynnykselle ja kynnyksen ylikin. Aiemmin esitetyissä skenaarioissa oli ennustettu, että ilmastonmuutos ja sen aiheuttama kuivuus tai tulvat pakottaisivat liikkeelle suuret kansainvaellukset. Emme kuitenkaan pystyneet ennakoimaan, että
sodat ja mielettömän väkivallan pelko ajaisivat Eurooppaan miljoonien ihmisten
pakolaistulvan Lähi-Idästä ja Afrikasta. Vapaat yhteiskunnat, vapaa liikkuminen
Schengen –alueella sekä uusien viestintävälineiden mahdollistama reaaliaikainen
tieto ovat mahdollistaneet pakolaisten liikkumisen Euroopassa laajemmassa mitassa kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.
Elämme suurten muutosten aikaa. Emme voi sulkea silmiämme ihmisten hädältä, mutta yhteiskuntarauha maassamme on kyettävä säilyttämään kaikissa olosuhteissa. Turvapaikan hakijoilla on oltava järkevää tekemistä. Sitä voi hyvin löytyä maatiloilta. Tämän asian kanssa teemme vielä varmasti töitä tulevaisuudessa.
Maanviljelijöillä alkaa olla lopuillaan EU-jäsenyyden ajan vaikein vuosi. Maatalouspolitiikka, maataloustuotteiden markkinat ja lopulta vielä satokauden sää,
kaikki ovat olleet tänä vuonna ongelmallisia. Nyt lokakuun alkupäivinä sadonkorjuu on yleisesti kesken eri puolilla maata, mikä on aivan poikkeuksellista.
MTK järjestönä ponnistelee, että viljelijöiden vakava tilanne tulee huomioitua
poliittisessa päätöksenteossa. Myös markkinatyötä yleistä halventamissuuntausta
vastaa tehdään koko ajan. Vastakaiku on kuitenkin jäänyt olosuhteisiin nähden
aivan liian vähäiseksi. Niukkuuden ja yleisen leikkausmentaliteetin vallitessa
edunvalvonta on entistäkin vaikeampaa, mutta sitäkin tärkeämpää. Yleinen mielipide heilahtaa näissä oloissa nopeasti maatalousvastaiseksi, kuten hallituksen
biotalouden kärkihankkeen esittelyn yhteydessä kävi. Edunvalvonnan työvoittoja on myös saavutettu, kuten nitraattiasetuksen avaaminen uudelleen tarkasteltavaksi.
Pitkäksi venyneen ja töisevän satokauden jälkeen toivon teille voimia ja tulevaisuudenuskoa katseen kääntyessä vähitellen seuraavaan vuoteen. Tukijärjestelmän asettuessa tästä eteenpäin aikataulullisestikin uusiin uomiinsa tulevaisuuden
suunnittelu on vähän helpompaa.
Tarja Bäckman,
päätoimittaja
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Mediapeliä
Eurooppa elää vaikeita aikoja, niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Talouskriisi
kurittaa yrityksiä ja pakolaiskriisi koettelee
kansantalouksien sietokykyä. Suomi ei tee
tästä poikkeusta; valtio ottaa velkaa enenemässä määrin ja tuotteet eivät tee kauppaansa, myös pakolaiset ovat löytäneet
tiensä tänne pohjan perukoille paremman
huomisen toivossa. Kaiken tämän kriisiviestinnän keskellä tuntuu unohtuvan
maatalouden ahdinko. Maatalouskin on
tällä hetkellä kriisissä, Suomen EU -ajan
pahimmassa sellaisessa. Euroopassa on tällä hetkellä maataloustuotteista ylitarjontaa
johtuen EU:n ja Venäjän pakotteista sekä
vastapakotteista. Myöskään Kiinan vienti
ei ole lähtenyt vetämään odotetulla tavalla
varastoja tyhjentäen. Lisäksi etenkin maidontuotannossa päätös poistaa kiintiöt on
lisännyt huomattavasti tuotantoa. Kauppa
hyödyntää tilanteen sataprosenttisesti ja
markkinoi tämän kaiken vielä taitavasti halpuuttamisena. Kulunut kesä lisäsi viljelijöiden tuskaa entisestään; sadot jäivät heikoksi
ja huoli toimeentulosta on hiipinyt moniin
yöuniin.
Oppositiopuolueet ja palkansaajajärjestöt
masinoivat massiivisen mielenilmauksen
hallituksen kaavailemia leikkauksia ja heikennyksiä vastaan. Tempaus tuotti tulosta
ja pienituloisiin naisvaltaisiin aloihin kohdistuneista säästösuunnitelmista luovuttiin.
Poliittisesti kaikki halusivat puolustaa pienituloisia. Yksi ala vain loisti poissaolollaan, maatalousyrittäjät. Heitä ei lueta tähän
heikkotuloiseen joukkoon, vaikka kaikki
laskelmat ja todellisuus sitä todentaakin.
Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan viime vuonna maatilojen keskimääräiseksi tuntiansioksi jäi 60 senttiä. Ei tarvitse
kovin suuria ennustajan lahjoja tietääkseen,
että tuo 60 senttiä alittuu kuluvana vuonna. Ollaanko vieläkin liian korkealla tasolla
vai miksi poliitikot eivät huuda kitarisojaan
pihalle epäoikeudenmukaisuudesta. Odottaisin pääministerin ilmoittavan esimerkiksi
lomitukseen kaavailtujen leikkausten perumisesta. Muitakin yhtäläisyyksiä matalapalkkaisuuden lisäksi aloilta löytyy. Maatalousyrittäjät avustavat mm. poijituksissa,

porsituksissa ja karitsoinnissa vuorokauden
ja viikon ajasta riippumatta. Kätilöinä toimivat usein emännät, siis naiset ja nimenomaan matalapalkkaiset naiset.
Täytyy katsoa myös omaa pesää. Olemmeko epäonnistuneet viestinnässämme,
olemmeko alisuorittaneet? MTK: n viimeisimmissä tempauksissa on tuotu esille
tuottajahintojen alhaisuutta. Asialle on saatu ymmärrystä, kuten monelle muullekin
epäkohdalle (pysyvät nurmet, valtiontukisäännöt lomituksessa, pakotteista johtuvat
vakavat vaikeudet), mutta rahaa kovin niukanlaisesti. Viesti ei ole mennyt perille lihavoittamaan viljelijöiden lompakkoa. Pitäisikö muuttaa toimintastrategiaa, olisiko aika
kypsä massiivisemmalle toiminnalle aivan
kuten Euroopassakin. Ainakin Englannissa
kauppaketjun motittamisella saatiin aikaiseksi järjestelmä, jossa kuluttaja halutessaan
voi maksaa lisähintaa tuottajille. Kauppojen
järjestelmät mahdollistaisivat vastaavan toiminnan käyttöönoton meillä Suomessakin.
Pitäisikö painetta kauppoja kohtaan nostaa
vai jatkammeko entisellä mallilla ja odotamme, että muuallakin maassa otetaan käyttöön ruokakupongit maanviljelijöille kuten
Pohjois-Savossa.

Jari Ahlholm
Puheenjohtaja, MTK Pohjois-Suomi
jari.ahlholm(at)mtk.fi, 050 533 9796
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Oulun toimisto

Kajaanin toimisto

MTK - Pohjois-Suomi
www.mtk.fi/liitot/
pohjoissuomi

Rautatienkatu 16 C 22,
90100 Oulu
puh. 020 413 3500

Kauppakatu 25 A,
87100 Kajaani
puh. 020 413 3370

PÄÄTOIMITTAJA
Tarja Bäckman

TOIMITUS

PAINOPAIKKA

Tuula Uitto
tuula@kristallijulkaisut.fi
p. 050 4646 777

Eco Print Oy, Iisalmi
puh. (017) 814 642
www.ecoprint.info
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MTK koventaa otteita viljasektorin markkinaedunvalvonnassa
Määrätiedon keruu on elintärkeää myös keskusliitolle. MTK tulee käyttämään tietoja viljataseen laadinnassa yhdessä muiden vilja-alan toimijoitten kanssa, jotka tuovat
omat tiedot pöytään. Varastosaldo edesauttaa yleisesti viljamarkkinoiden tehokkuutta, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin tarkemman varastomäärän ollessa tiedossa. Näin tiedetään varmemmin, paljonko viljaa löytyy eri vuoden aikana Suomen
rajojen sisällä ja voidaan ennakoida, jos on esimerkiksi tulossa vajausta tai vastaavasi
millainen tarve on viedä viljaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Edellä mainitulla tiedolla
on suurta informaatioarvoa myös kotieläintiloille.
Markkinaedunvalvonnan yhtenä keihäänkärkenä ovat vienninedistämistoimet. MTK
tulee olemaan aktiivisesti mukana Team Finland-elintarvikeosion työskentelyssä sekä
osallistuu vienninedistämistapahtumiin ja matkoihin. Uusien markkina-avausten valmistelutyössä on päästy hyvään alkuun, mutta tuotteiden saaminen vientimarkkinoille
on pitkäjänteistä työtä. Hyvänä esimerkkinä viime aikojen vienninedistämistoimista
on puhdas kaura -tuotannon edistäminen ja sen markkinointi. Sähköisen kauppapaikan suhteen selvitykset ovat vielä käynnissä, mutta asia etenee suunnitellusti. Sähköinen kauppapaikka nähdään merkittävä uusia mahdollisuuksia tarjoava vaihtoehtona,
jolla voi olla tärkeä tekijä tilojen välisen viljakaupan kehittämisessä. Kauppapaikka
tulee lisäämään viljelijöiden markkinatietoisuutta sekä vähentää viljan hankintakuluja.

Jukka Peltola,
MTK projektipäällikkönä viljamarkkinaedunvalvonnan projektissa

Kuva: Juha Hartikainen

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua viljamarkkinoiden toimivuuden parantamisesta. Markkinaedunvalvontaa ollaankin nyt viemässä kovaa vauhtia eteenpäin
viljan varastomäärätiedon keräämiseen kehitetyllä varastosaldopalvelun avulla. Markkinaedunvalvonta sisältää varastosaldon lisäksi mm. selvitystä viljan sähköisen kauppapaikan avaamisesta ja vienninedistämisen toimia.
Luke ja vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) laativat markkinointikaudelle viljatasearvion,
jota päivitetään neljä kertaa vuodessa VYR:n viljamarkkinatyöryhmän kokouksissa.
Viljatase koetaan erittäin tärkeänä työkaluna viljelijöiden viljelypäätösten tekemisessä
sekä markkinasuunnitelman laadinnassa. Viljataseen suurena ongelmana on kuitenkin maatiloilla olevan viljan määrän arviointi. Otantatutkimukseen perustuva arvio
ei ole riittävä eikä siten anna tarpeeksi tarkkaa tilannekuvaa. Tämän vuoksi MTK on
kehittänyt palvelun, jolla maatiloilla oleva viljamäärä voitaisiin arvioida nykyistä paremmin, ja jotta saadaan kotimaan viljataseeseen korjatut viljelijöiden tiedot.
Viljan varastosaldopalvelu on siis jäsenpalvelu, joka on kehitetty ensisijaisesti viljelijän
työkaluksi ja helpottamaan markkinoiden seurantaa. Viljelijä ilmoittaa palveluun varastossaan olevan viljan määrän eritellen sen myyntisopimuksien alla olevaan viljaan
ja vapaana olevaan varastoon. Eri viljat voidaan ilmoittaa joko laadun mukaan tai
pelkästään lajin mukaan. Hallinta on helppoa ja lisättyään varastosaldoja palveluun
saa viljelijä näkyviinsä raportin, joka kertoo varaston kehityksen sekä näyttää vapaana
olevan varaston arvon. Liitot sen sijaan näkevät yleisraportin oman liittonsa alueelta, mikä parantaa liittokohtaisesti alueellista hinta- ja markkinatietoutta ja sitä kautta
markkinavaikuttamista.

Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme
Woikoski tarjoaa uuden jäsenedun
Kaasut ovat osa jokapäiväistä elämäämme – ilman niitä,
moni asia ympärillämme pysähtyisi. Oy Woikoski Ab on
vuonna 1882 perustettu suomalainen perheyritys, kaasu- ja kemianteollisuuden edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia kaasunjakelun ratkaisuja ja
palveluita pulloista laajamittaisiin jakelujärjestelmiin sekä
koneita ja tarvikkeita hitsaukseen. Palvelemme yksityisasiakkaita, teollisuuden eri aloja, terveydenhuoltoa ja lääketiedettä. Työllistämme 200 työntekijää ympäri Suomea.
Investoimme voimakkaasti vetyteknologiaan ja haluamme
näyttää esimerkillämme, että kannamme vastuun huomisesta. Pitkäjänteinen työ, jatkuva innovaatiokyky sekä työn
ja ihmisten arvostaminen ovat arvoja, joiden ansiostajussi.
rissanen@woikoski.fi Woikoski tunnetaan tänä päivänä
vastuunsa kantavana yhteistyökumppanina.
Woikoskelta saat kaiken hitsauksessa tarvittavan: laadukkaan ja laajan hitsauskoneiden valikoiman, hitsauskaasut,
lisäaineet ja tarvikkeet. Tarjoamme loistavan jäsenedun
MTK:n jäsenille hitsauskaasuista ja kaasupullovuokrista sekä uutena etuna Pohjois-Suomen alueelle myös hitsaustarvikkeista. MTK Pohjois-Suomen (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa) jäsenille myönnetään jäsenetuna -30%:n
alennus sekä listahintaisista hitsauslisäaineista, että katkaisu- ja hiontalaikoista. Kauden kampanjatuotteena EWM
Pico 162 puikkohitsauskone hintaan 550 € (sis. alv. 24 %).

EWM Pico 162
Näppärä saksalainen puikkohitsauskone sisältää maakaapelin, puikonpitimen ja kaapelit. Tämä tehokas pikkujättiläinen kauden tarjouksessa:
hintaan 550 € (sis. alv.)
Tutustu etuihin liiton nettisivuilla tai kysy Woikosken toimipisteistä kautta Suomen. Oikeus jäsenetuun tarkistetaan
jäsenkortilla tai puhelimitse ensimmäisellä asiointikerralla
ja tallennetaan Woikosken asiakastietoihin.

Yrityksen kotisivut: www.woikoski.fi.
Lisätietoja myyntijohtaja Jussi Rissanen,
puh. 040 540 3634 tai
s-posti jussi.rissanen@woikoski.fi
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Maatalouden kannattavuus

Mistä maatalouden kannattavuushaasteille ratkaisut
Viime vuonna viljelijälle jäi työpalkkaa 60 senttiä tunnilta, tänä vuonna on tyydyttävä jopa vähempään.
Maatalousyrittäjä sai viime vuonna 38 prosenttia tavoitteena olleesta yrittäjätulosta. Tänä vuonna tulos jää
sitäkin heikommaksi. Viime vuoden kannattavuuslaskelmat julkistettiin syyskuussa. Maatalousyritysten liikevaihto laski edellisvuodesta kaksi prosenttia 138 200
euroon. Tuotantokustannukset laskivat yhden prosentin 181 500 euroon.
Kuluva vuosi on osoittautumassa jälleen edellistä
vaikeammaksi. Työt eivät häviä, mutta on turhauttavaa, kun omalla työllään ei voi vaikuttaa tuloihinsa.
Onko näin? Pikainen soittokierros ProAgriaan antaa
toisenlaista toivoa.

- Tietenkin ratkaisujen valinta riippuu aina siitä, missä
tilanteessa tila on, avaa Antti Harjunen ProAgria Oulusta. Hänen mielestään on kuitenkin paljon asioita,
joihin tilat voivat itse vaikuttaa.
- Tilat ovat oman tilansa parhaita asiantuntijoita, joten
kannattaa lähteä tehostamaan omaa tuotantoansa itse,
Harjunen selvittää. ProAgiriasta löytyy asiantuntijapalvelusivuilta suoraan tsekkaslista, niistä toimenpiteistä,
joihin tilat voivat itse puuttua. Kuten esimerkiksi säästöä tulee tarvikehankinnoissa, kun ne tehdään isompina erinä, optimaaliseen aikaan ja kilpailutetaan. Myös
jäsenmaksuedut kannattaa hyödyntää.
- Säästöjä saa myös ruokinnan optimoinnista, ruokinnan tarkennuksella ja rehujen kilpailutuksella, hän jatkaa. Tuottamattomien eläinten ruokinta ei kannata, eli
tyhjää syövät eläimet pois.
- Ylimääräisistä hiehoista kannattaa luopua, ja lypsykarjatiloilla kannattaa kiinnittää huomiota utareterveyteen ja lehmien poikimaväliin, Harjunen sanoo.

Sentit talteen

ProAgria suosittelee jatkuvaa kuukausittaista kirjanpitoa, jolloin myös seurantaa voidaan tehdä kuukausittain.
- Tuotannosta ja taloudesta saa nopeasti tarkan kuvan käymällä kirjanpitoa läpi tasaisin väliajoin,
jopa kerran kuukaudessa, Harjunen sanoo. Tässäkin voi ja kannattaa käyttää apuna asiantuntijoita.
- Kannattaa tehdä kassabudjetointia ja seurata sitä.
Näin tulot ja menot ovat selvillä jo ennakkoon ja tilat
näkevät heti, mihin rahat riittävät ja mihin eivät, Harjunen selvittää. Kassabudjetointiin siirtyy luontevasti
tukivertailujen kautta ja näin saa varmuutta taloutensa hallintaan. Antti Harjunen myös suosittelee maatiloille yksityistalouden ja maatilan tilien eriyttämistä.
- Sillä tavalla näkee heti, mihin rahat riittävät
niin yksityisesti kuin maatilallakin, hän sanoo.
Budjetti laaditaan yleensä välitilinpäätöksen tai veroilmoituksen laadinnan yhteydessä. Budjettia laadittaessa
tarkastetaan kuluvan vuoden välitilinpäätös ja käydään
läpi tulevan vuoden suunnitelmat tuotannosta, inves-

toinneista ja muusta rahaliikenteestä. Yrityskohtaiset
tarpeet otetaan huomion tulojen ja menojen erittelyssä
sekä budjettijakson pituuden valinnassa. Esimerkiksi
suuren rakennusinvestoinnin aikana voi olla syytä tehdä kassabudjetointia viikon tarkkuudella, jotta erääntyvät maksut pystytään hoitamaan sovitusti.

Muut keinot

Mikäli tilanne on jo siinä pisteessä, että on neuvoteltava niin pankin kuin verottajankin kanssa, on välitilinpäätös hyödyksi neuvotteluissa.
- Jos ei pysty akuutteja hankintoja maksamaan, kuten
esimerkiksi rehuja, saattaa edessä olla neuvottelut pankin kanssa, Harjunen sanoo. Viime aikoina monet viljelijät ovat kyselleet pankeista lyhennysvapaata maatilojen lainoille. Vaikka pankit suhtautuvat periaatteessa
lykkäyksiin myönteisesti, saattaa lykkäys johtaa korkomarginaalin nostoon. Nämä muualta tulevat paineet
kohdistuvat nyt pankkeihin ja viljelijöihin.
- Suunnitelmat tukimaksujen lykkäämiseksi ovat osa
kehitystä, johon viljelijät ovat syyttömiä, Harjunen
muistuttaa. Lainojen lyhennysvapaus auttaa hetkellisesti, mutta pitemmän päälle se vain siirtää kuluja tulevaisuuteen. Omaan talouteen voi vaikuttaa itse.
- Korvausinvestoinnit jäihin, käyttöpääomaa tuotantoon ja yksityishankinnat jäihin, Harjunen luettelee,
mutta muistuttaa, että nämä ovat yleisiä neuvoja, sillä
tilat, niiden taloudet ja tilanteet siellä, ovat yksilöllisiä.
-Jokaisen täytyy löytää oma tapansa selvitä tästä tilakohtaisesti. ProAgria neuvoo tarvittaessa ja haluttaessa, hän muistuttaa.

Teksti: Tuula Uitto

Ota yhteyttä Maatilojen kriisi - hankkeen toimijoihin
Maatalouden kaikkia tuotantosuuntia koettelevat nyt monet vakavat haasteet ja monien tilojen
kannattavuus on ajautunut kriisiin. Jotta pystyisimme tukemaan kainuulaista maataloutta ja auttamaan tiloja selviytymään haasteista, on MTK
Pohjois-Suomen hallinnoimana käynnistynyt
Kainuussa toteutettava Maatilojen kriisi –hanke,
jonka rahoitus on saatu Kainuun Liitolta. Hankkeessa kartoitetaan kriittisessä taloudellisessa tilanteessa olevat maatilat. Etenkin vasta investointeja toteuttaneet ja nuoret viljelijät, joiden riski
ajautua vakaviin kannattavuusongelmiin nykyisessä tilanteessa ovat suurimmat, ovat kohderyhmänä. Näille kriisialtteimmassa tilanteessa oleville
tiloille tarjotaan kohdennetusti hankkeen kautta
ProAgria Kainuun toteuttamana neuvonta-apua,
jossa tilan toiminta käydään läpi, selvitetään keinot talousongelmien oikaisemiseksi ja laaditaan
talouden tervehdyttämissuunnitelma. Hankkeen
kautta tarjotun yhden päivän neuvontapalvelun
omavastuuksi muodostuu 100 euroa/tila (alv
0%). Hankkeeseen mukaan otettavat tilat ilmoit-

tautuvat 30.10.2015 mennessä ensin alla mainituille henkilöille, jonka jälkeen tilat kartoitetaan
yhteistyöryhmässä, jossa ovat mukana hanketta
hallinnoivan tahon lisäksi ELYn, maaseutuhallintoalueiden ja neuvontapalvelua antavan ProAgria
Kainuun edustajat. Viljelijät luonnollisesti itse
päättävät, haluavatko osallistua hankkeeseen tai
ottaa vastaan tarjottua palvelua. Ryhmässä voidaan myös tarvittaessa keskustella viljelijän luvalla
ja läsnä ollessa luottamuksellisesti tilan tilanteesta.

Näihin keskusteluihin voidaan viljelijän luvalla ottaa mukaan myös tilan investointeja rahoittavan
pankin edustaja. Hanke kestää helmikuun 2016
loppuun ja neuvontapalvelua voidaan antaa maksimissaan 20 kainuulaiselle tilalle. Jos koet tarvitsevasi apua kriisiytyneen taloustilanteen selvittämiseksi tilallasi, ota yhteyttä meihin:

Maatilojen kriisi –hankkeen yhteyshekilöt:
Markku Karjalainen, MTK-Pohjois-Suomi,
p. 040 539 1623, markku.karjalainen@mtk.fi
Osmo Tiikkainen, ProAgria Kainuu,
p. 0400 286 786, osmo.tiikkainen@proagria.fi
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Mielenosoitus Brysselissä

Suurmielenosoitus kokosi tuhansia maanviljelijöitä Brysseliin
Brysselissä maanantaina 7. syyskuuta
järjestetty viljelijöiden mielenosoitus kertoo, että viljelijöillä ympäri Eurooppaa
on oikeasti hätä. Suomessa kauppaketjut eivät vielä ole ymmärtäneet, miten
vaikea tilanne oikeasti maatiloilla on, ja
kaikkialla Euroopassa on sama tilanne.
Tuhannet eri maista tulevat viljelijät osoittivat mieltään Brysselissä vaatien EU:lta
kuria tuottajahintoja polkeville kauppaketjuille ja korvauksia Venäjä-pakotteiden vaikutuksista. Venäjän asettama tuontikielto,
ns. kauppasota, on yksi syy maatilojen hankalaan tilanteeseen.

Voidaankin kysyä, onko oikein, että
yksi ammattiryhmä maksaa sen, että
maailmanpolitiikassa on ajauduttu tällaiseen tilanteeseen, jolloin yksi maataloustuotteiden tärkeä vientikanava on
siksi ollut jo toista vuotta tukossa aiheuttaen ison markkinahäiriön EU:ssa?
Viljelijöiden mitta on täynnä. Mielenosoituksella tuottajat vaativat, että EU kompensoi Venäjän tuontikiellon vaikutukset niille
tuottajille, jotka siitä ovat eniten kärsineet.
Tuottajat vaativat myös, että EU-elimet etsivät markkinahäiriötä vakauttavia keinoja
ja ottavat vähittäiskaupan toiminnan tarkempaan syyniin.
MTK kokosi Brysseliin noin 20 henkisen

viljelijäjoukon, joka ryhmittyi mielenosoituksen etulinjaan Euroopan komission
rakennuksen edustalle. Suuret kylttimme
saivat runsaasti medianäkyvyyttä, ja eri
maiden media haastatteli kaukaa pohjoisesta lähteneitä suomalaisia mielenosoittajia. Eturintamassa saimme myös tuntumaa
mellakkapoliisin vesitykistä ja paukkupommien metelistä sekä palavien pehkupaalien
savusta. Mielenosoitus herätti runsaasti
keskustelua tuottajien taloudellisesta tilanteesta myös Suomessa.
Mielenosoituksen järjesti eurooppalaisten
maataloustuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestö Copa-Cogeca.
Arvioiden mukaan kadut täyttyivät noin

yhdeksästä tuhannesta maanviljelijästä.
Suomesta mielenosoitukseen osallistui parikymmenpäinen viljelijäjoukko. Komissiolta tuli samana päivänä esitys 500 miljoonan euron tukipaketista viljelijöille, josta
420 milj. € on suoraa tukea maataloudelle.
Kun summa jaetaan jäsenmaiden kesken,
Suomen osuus EU:n tukipaketista on 9
milj. €.

Teksti: Tuula Uitto, kuvat: Jari Ahlholm

Suomesta mielenosoitukseen osallistuneiden 20 henkilön joukko kokoontuneina
MTK:n Brysselin toimistolle ennen mielenosoitusta.

Urpo Heikkinen MTK Pohjois-Suomi

Uutisjyvät 2 • 2015

Hyödynnä jäsenetusi

MTK:n jäsenedut - kannattaa hyödyntää

Kuva: Tuula Uitto

MTK jäsenenä sinulla on etuja, joita kannattaa hyödyntää. Jäsenetuja on sovittu valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Haastattelemalla keräsimme käytännön kokemuksia jäseneduista. Tässä on esitelty vain osa jäsenistölle tarjotuista eduista!
Lisää https://www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi/jasenedut/fi_FI/jasenedut/ sekä oman yhdistyksen nettisivuilta.

Uusille tilanpidon jatkajille
haalarit ja täkki&tyynysetit

Raahessa keilataan

Taloushyötyä tilalle

Jäsenetuja on myös tarjolla alueittain. MTK Raahenseutu tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa keilailua Kuntokeidas Vesipekassa.
- Kerran viikossa meillä on ollut keilavuoro, jossa olemme käyneet muutaman kerran, kertoo
RUUKISSA perhetilaa viiden hengen yhtymässä
maataloutta harjoittava Arja Kauma. Ruukista on
Kuntokeitaalle 30 kilometriä. Kuitenkin keilamassa on ollut Kauman mielestä mukava käydä.
- Siellä voi rentoutua ja tavata kollegoita, hän
muistuttaa. Kuntokeidas Vesipekka on suljettu
remontin vuoksi, mutta avataan jälleen uudistettuna keväällä 2016.

Maidontuottaja ja lypsykarjatilallinen Petri Kurvinen Vaalasta vaihtoi Woikosken asiakkaaksi MTK:n edullisen jäsenedun vuoksi.
- Hankimme nykyään hitsauskaasut, pillikaasut ja
tarvikkeet suoraan Woikoskelta, sillä jäsenhinta
on niin edullinen, ettei kaupoissa pystytä niitä tarjoamaan, kertoo Kurvinen. Kaasupulloihin tehdään aina vuokrasopimus ja siihenkin sai MTK:n
jäsenetualennuksen. Kurvisen tilalla on käytetty
myös Kärcherin pesureihin jäsenalennusta.
- Etu on satoja euroa ja se on kokonaisuudessaan
paljon, kun kysymyksessä on koko tilan tarve,
Kurvinen laskee. Kaiken kaikkiaan Kurvinen pitää MTK:n sopimia jäsenetuja jäsenille kannattavana.
- Myös vakuutuksissa on kohtalaisen kovat alenukset, Kurvinen muistuttaa.

Tänä vuonna sukupolvenvaihdoksen tekevien tai
aloittavien yrittäjien kannatti laittaa ilmoitus Maaseudun Tulevaisuuden Jatkajat-palstalle.
MTK:n yhteistyökumppanit Valtra ja Isku muitavat
ilmoittaneita tilanpidon jatkajia haalareilla ja täkki&tyynysetillä. Etu edellyttää MTK:n jäsenyyttä.
Myös luopujat saavat uudet täkit ja tyynyt. Ilmoitus
Jatkajat-palstalla on maksuton.
Vilja-ja metsätilalliset Hanna ja Jaakko Nivala Raahenseudulta, laittoivat ilmoituksen sukupolvenvaihdoksesta lehteen ja hakivat Oulun Valtrasta haalarit
ja Iskusta tyynyt ja täkit. Uusien haasteiden edessä
oli mukavaa, kun muistettiin.
- Kyllähän se mukavalta tuntui saada tällainen huomionosoitus, kun edessä oli uudet haasteet, Hanna
Nivala sanoo.

MTK- jäsenedut 2015
Karjatila-asiakkaalle
•
•

Muulle kuin maatila-asiakkaalle

60 peltohehtaarin ja 60 lehmän lypsykarjatila, metsää 60 ha
isäntä ja emäntä ovat tuottajayhdistyksen ja MTK:hon liittyneen
metsänhoitoyhdistyksen jäseniä

Maatilavakuutus
Metsävakuutus
yhteensä

V uosimaksu
€
3 500
360
3 860

MTK/MHY-jäsenetu
%
€
10
350
10
36
386

Maatilan Turvallisuuskartoitus on tehty tai asiakkaalla on LähiTapiolassa
10 000 euron arvoinen sijoitusvakuutus :
Vuosimaksu
MTK/MHY-jäsenetu
€
%
€
Maatilavakuutus
(15 % maatal. osuudesta=1 000 €:sta) 3 500
15
500
Metsävakuutus
360
15
54
yhteensä
3 860
554

••
•
•

Viljatilanasiakkaille

200
omakotitalo, metsää
60 hehtaaria
60 neliön
peltohehtaarin
viljatila,
metsää 60 ha
Asiakas on MTK:hon liittyneen metsänhoitoyhdistyksen jäsen

isäntä ja emäntä ovat tuottajayhdistyksen ja MTK:hon liittyneen
Vuosimaksu
MTK/MHY-jäsenetu
metsänhoitoyhdistyksen jäseniä
€
400
360
640

%

•
•

60 peltohehtaarin viljatila, metsää 60 ha
isäntä ja emäntä ovat tuottajayhdistyksen ja MTK:hon liittyneen
metsänhoitoyhdistyksen jäseniä

V uosimaksu

€

MTK/MHY-jäsenetu

€
%
€
Vuosimaksu
10
40MTK/MHY-jäsenetu
Maatilavakuutus
1 500
10
150
10
36%
€
€
Metsävakuutus
360
10
36
76
1 860
186
Maatilavakuutus
1 500
10
150yhteensä
Metsävakuutus
360
10
36
Maatilan Turvallisuuskartoitus on tehty tai asiakkaalla on LähiTapiolassa
Asiakkaalla on 10 000 euron arvoinen sijoitusvakuutus:
yhteensä
1 860
186
10 000 euron arvoinen sijoitusvakuutus :
Vuosimaksu
MTK/MHY-jäsenetu

Kotivakuutus
Metsävakuutus
yhteensä

€
%
Kotivakuutus
400
10
Maatilan
Turvallisuuskartoitus
on tehty
Metsävakuutus
360
15 tai
yhteensä
640
10 000
euron arvoinen sijoitusvakuutus
:

€
40
asiakkaalla
54
94

on LähiTapiolassa
Maatilavakuutus

(15 % maatal. osuudesta=1 000 €:sta) 1 500
Metsävakuutus
360
1 860

Vuosimaksu MTK/MHY-jäsenetu yhteensä
€
%
€

Maatilavakuutus
(15 % maatal. osuudesta=1 000 €:sta) 1 500
Metsävakuutus
360
yhteensä
1 860

15
15

Hyödynnä jäsenetusi!

Vuosimaksu MTK/MHY-jäsenetu
€
%
€

200
54
254

15
15

200
54
254
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Puolison kanssa kylpylään
Eija Kodis Nivalasta on käynyt parhaimmillaan parikin kertaa vuodessa Kylpylä Kivitipussa ”lomasella”,
kuten hän hyvin kuvaa.
- Minä olen meidän yrityksemme tärkein voimavara ja haluan panostaa itseeni, Eija Kodis sanoo leikillisesti, mutta painavaa asiaa. Jos et itse pidä huolta itsestäsi, ei sitä kukaan muukaan tee.
- Ja pidänhän minä huolta myös tuosta isännästäkin, hän muistuttaa. Paikka valikoitui hyvän sijainnin ja
jäsenedun vuoksi.
- Nivalasta Lappajärven Kivitippuun on sopiva matka, ei mene koko päivää matkustamiseen. Kylpyässä
on erinomainen palvelu ja rauhallista, Eija Kodis luettelee.
- Kun oma elämä on niin hektistä ja kiireistä, on hyvä pysähtyä välillä huokaisemaan. Käydä kylpylässä,
ottaa hoitoja, tai istua vain isännän kanssa huoneessa syömässä pizzaa ja katsomassa elokuvia, Eija Kodis
sanoo. He viettävät lomasensa usein joulun ja uuden vuoden välillä. Pohjanmaalla asuu paljon pariskunnan ystäviä, joita tulee myös samalla morjestettua.
Kivitipun jäsenedut ovat voimassa 31.10.2015 saakka.
MTK:lla on myös muita vapaa-ajan etuja, kuten Kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärven Vuorelassa
tarjoaa MTK-yhdistyksen ja mhy:n jäsenille majoituksen jäsenetuhintaan: 61 euroa/henkilö/vrk kahden hengen huoneessa, 90 euroa/henkilö/vrk yhden hengen huoneessa.Normaalihinnat ovat 105–143
euroa. Jäsenetuhinnat ovat voimassa arkisin ja viikonloppuisin (ei jouluna). Hintoihin sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalien vapaa käyttö sekä vapaa-ajanohjelma.Kysy myös muista kausitarjouksista
ja erikoispaketeista myyntipalvelusta tai www-sivuilta. Todista jäsenyys, kun saavut hotelliin. Varauksen
yhteydessä mainitse varaustunnus MTK.
Yhteystiedot ja varaukset: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela,
Puhelin (017) 476 111, Myyntipalvelu (017) 476 560
Sähköposti myynti( at )kunnonpaikka.com.

Jäsenetuhyöty on konkreettinen
Vesa Hakola, Maanomistajien Arviointikeskuksesta
Oulusta sai konkreettista hyötyä vaihtaessaan vanhan Nissan Qashqainsa uuteen.
- Menin autokauppaan ja esittelin vanhan autoni,
jotta pääsivät sen autoliikkeessä arvioimaan, Vesa
Hakola kertoo. Sen jälkeen hän kertoi myyjälle mitä ”herkkuja” hän tulevaan autoonsa toivoo.
- Tästä alkoivat varsinaiset hintaneuvottelut, jossa
myyjä teki tarjouksen ja minä vastatarjouksen. Päästyämme lopputulokseen, kerroin MTK:n jäsenalennuksesta, jonka maahantuoja antaa jäsenille. Tämä
hinta vähennettiin sitten kaupan loppusummasta,
Vesa Hakola esittelee. Vesa Hakolan etu lopullisessa kaupassa oli 1000 euroa. Nissanetu on päättynyt,
nyt jäsenetua tarjoaa Volswagen hyötyajoneuvot.

Lomalle Vuokattiin

Lypsytilan emäntä Marita Kumpula Maliskylältä on
perheineen lomaillut MTK-Nivalan omistamassa lomamökissä Vuokatissa vuosittain.
- Kerran vuodessa aina kevättalvella olemme perheen
kanssa viettäneet talvilomaa Vuokatissa, Marita Kumpula kertoo. Aikaisemmin lomailtiin koko perheen voimin, nyt perheen neljästä lapsesta kulkee lomilla mukana ne, jotka pääsevät.
- Isommilla lapsilla on jo omia menoja, Kumpula
sanoo. Tutut ja turvalliset lomittajat mahdollistavat
Kumpuloiden loman ja jäsenedun turvin vuokrattava
hyvin varusteltu mökki tarjoaa edulliset ja hienot puitteet lomalle.
- Mökki on täältä katsottuna sopivan etäisyyden päässä ja todella hyvin varusteltu, Marita Kumpula kertoo.

Rinteisiin on vähään matkaa, mutta hyvin hoidetut ladut lähtevät ihan vierestä.
- Vaikka täällä on muitakin mökkejä, niin tämä on
rauhallinen paikka, kyllä täällä kelpaa levätä ja ulkoilla,
Kumpula kehuu. MTK-Nivalan mökin vuokran hintaetu on jäsenille todella hyvä. Sesonkina hinta on 40
prosenttia edullisempi kuin ei-jäsenelle.
MTK-Nivalan omistama tasokas loma-asunto
Vuokatissa varattavissa nyt kaikille MTK
Pohjois-Suomen jäsenille jäsenetuhintaan.
Huoneiston esittely ja hinnat löytyvät
MTK Nivalan nettisivuilta www.mtk-nivala.fi.
Varauksia hoitaa MTK Nivalan sihteeri
Ari Eteläniemi, puh 0443441150
tai sähköposti sihteeri@mtk-nivala.fi

Öljyä edullisesti
Kyösti Isoaho Haapavedeltä hyödyntää tilallaan
Teboilin edullista polttoöljyä. Toiselta viljelijältä
kuultu vinkki ja Uutisjyvien sivuilta vielä varmistettuna Isoaho soitti Teboilille ja antoi tilauksen
yhteydessä jäsennumeronsa.
- Sitä kautta sain suoraan jäsenedun tilaukseeni,
Isoaho kertoo. Hänen mielestään jäsenetuja kannattaa käyttää hyväkseen, sillä ainahan se tulee
omaan pussiin, kun jossain voi säästää. Polttoöljykustannukset voivat lohkaista ison osan tilan
kuluista.
Teboilin edut MTK:n jäsenille
Teboil antaa MTK:n jäsenille Teboil Yrityskortilla 3,19 senttiä litralta alennusta bensiinistä ja dieselöljystä. Myös voiteluaineista
sekä autokemikaaleista ja pesuista saa 10
prosentin alennuksen. Polttoainetarjoukseen
voi tutustua kirjautumalla Reppuun.

Kirjautuminen jäsenverkko

Osa jäseneduista on jäsentunnusten takana. Jäsenverkko Reppuun kirjauduttaessa
ensimmäistä kertaa käyttäjätunnus on oma jäsennumero (jäsenkortista tai -laskusta).
Salasana on jäsennumerosi kuusi viimeistä numeroa. Mhy-jäsenten käyttäjätunnuksissa jäsenkortista löytyvän 9-numeroisen jäsennumeron eteen lisätään numero 0.
Esimerkiksi jos mhy-jäsennumerosi on 123456789, Repun käyttäjätunnuksesi on
tällöin 0123456789.
https://www.mtk.fi/jasenyys/jasenedut/
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Naiset työssä – Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan pienyrittäjänaisia ja verkostoidutaan
Työterveyslaitoksen
vetämän
Naiset työssä - hankkeen kohderyhmänä ovat yksinyrittäjät,
perheyrittäjät ja pienyrittäjänaiset. Hanke tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjille tietoja,
taitoja ja tukea työkyvyn ja terveyden edistämiseen työpaikoilla. Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Pohjois-Pohjanmaan
alueverkoston toiminta käynnistyi
Naiset työssä – hankkeen myötä.
Alueellinen verkosto mahdollistaa niin yrittäjien kuin pienten ja
suurten työpaikkojen työhyvinvointitoimijoiden verkostoitumisen ja yhteisen keskustelun työhyvinvointiin liittyvistä asioita.
– Mikro- ja maatalousyrittäjät
ovat työlleen omistautuneita,
mutta kokevat työn varjopuoliksi
kiireen, pitkät työpäivät, haitallisen stressin ja lyhyet yöunet. Naiset työssä -hanke pureutuu juuri
näihin asioihin ja tarjoaa tukea
yrittäjänä toimiville naisille. Hanketoiminta sisältää muun muassa
vertaisryhmätoimintaa ja koh-

dennettua ryhmätoimintaa fyysisesti raskasta työtä tekeville ja
vanhemmille yrittäjille työkyvyn
tukemiseksi. Tavoitteemme on
myös, että naiset saavat toisiltaan
tukea yrittämisen arkeen, kertoo
hankkeen projektipäällikkö, tutkija Nina Nevanperä Työterveyslaitoksesta.

Haussa työkykyä ja terveyttä edistävät ratkaisut
Stressin kokeminen on yrittäjillä
tavallisempaa kuin palkansaajilla.
Yrittäjänaiset taas kokevat stressiä useammin kuin yrittäjämiehet.
– Naisilla voi olla useammin työn
ja perheen yhteensovittamiseen
liittyviä haasteita. Lisäksi työhön
uppoutuminen ja huoli yritystoiminnan jatkuvuudesta verottavat
omasta hyvinvoinnista huolehtimista, kuvaa pienyrittäjien haasteita Naiset työssä – hankkeen
johtaja, erityisasiantuntija Anne
Salmi Työterveyslaitoksesta.
Yrittäjillä, jotka kokevat voimakasta stressiä on vähäisemmät

voimavarat terveellisten elintapojen toteuttamiseen sekä tulevaisuuden työkyvyn ylläpitoon.
– Naiset työssä -hankkeessa haetaan työkykyä ja terveyttä edistäviä ratkaisuja yhdessä yrittäjien
kanssa. Hanketoiminta pyrkii lisäämään osallistujien voimavaroja
ja löytämään uusia keinoja oman
työkyvyn edistämiseen, jatkaa
Nina Nevanperä. Vuoden 2015
lopussa alkavaa ryhmätoimintaa
vetävät psykologi, työnohjauksen
ammattilainen sekä ravitsemusterapeutit. Tällä hetkellä ovat jo
käynnistyneet työhyvinvointipajat
ja naisyrittäjiä on pyydetty vastaamaan työkyky-kyselyyn.
Hankkeessa kehitetään edullisia
toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä yrittäjänaisten työkyvyn edistämiseksi myös hankkeen päätyttyä. Videovälitteisellä
ryhmätoiminnalla pyritään helpottamaan osallistumista pitkistä
välimatkoista tai kiireistä huolimatta. Tämä tekee muun muassa
maaseutuyrittäjien osallistumisen

helpommaksi. Osallistuville yrittäjille toiminta on täysin maksutonta.
Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto on merkittävä työpaikkojen
toimijoiden ja asiantuntijoiden
kohtaamispaikka ja keskustelun
areena – Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden maksuton kohtaamispaikka. Verkosto on tarkoitettu
kaikille työpaikan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita työpaikan
työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä, kertoo Anne Salmi.
Työterveyslaitoksen koordinoiman verkoston toimialueena on
koko Suomi. Pohjois-Pohjanmaan alueverkostosta tulee oman
alueensa merkittävin työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena.
– Toiminnan lähtökohta ovat työpaikkojen ja yrittäjien tarpeet, niin
maaseudulla kuin kaupungissakin. Verkoston jäsenten toivotaan
osallistuvan alueellisen toiminnan

suunnitteluun, jatkaa Salmi. Mahdollistamme eri toimijoiden yhteistyön paikallisesti, kansallisesti
ja myös kansainvälisesti.
Naiset työssä - hankkeen rahoittaa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Euroopan Sosiaalirahaston (ESR)
”Kestävää kasvua ja työtä” -ohjelmasta. Hankkeen toiminta-aika
on 1.2.2015 - 31.1.2018.
Lisätietoja
tutkija Nina Nevanperä,
Työterveyslaitos,
puh. 043 824 3247,
nina.nevanpera@ttl.fi
erityisasiantuntija Anne Salmi,
Työterveyslaitos,
puh. 043 824 1342
anne.salmi@ttl.fi

Lue lisää ja tule mukaan: Mukaan Naiset työssä – hankkeeseen? www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/naiset_tyossa
Suora ilmoittautumislinkki: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin962979&SID=84ae5ff7-8ffe-4cb7-937d-397721326d90&dy=202966730
Mukaan Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoon: www.ttl.fi/tyhyverkosto
Pienyritykset: www.ttl.fi/fi/toimialat/pienyritykset
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Kurttilan lomat
Rokuanhovin uusi isäntä:

Omien lasten touhuja seuratessa tulevat ideat
Tämän vuoden huhtikuussa, vaihtoi Rokuanhovi omistajaa. Talon isännäksi tuli lypsykarjatilallinen ja lomamökkiyrittäjä Keijo Kurttila. Kurttila on hoitanut Keskiniskan
kylällä sijaitsevaa maitotilaansa vuodesta 2007 lähtien. Sukupolvenvaihdoksen myötä myös lomamökkien omistusoikeus siirtyi Mira ja Keijo Kurttilalle.
- Siihen loppui hiihtäminen, tokaisee Kurttila. Jos nimi tuntui tutulta, niin muistutettakoon, että Kurttila edusti Suomea
sekä olympia- että MM-tasolla sprinttihiihtäjänä vuosina
2002-2006. Tilan vuonna 1982 valmistuneen parsinavetan
remonttia on suunniteltu, mutta sen verran epävarmaa on
aika lypsykarjatiloille ja maidon hinta alhainen, että suunnitelmat ovat muuttuneet tai ainakin lykkäytyneet navetan
osalta. Sen sijaan maatilan yhteydessä vuodesta 1993 ollutta maatilamatkailua on kehitetty pienin askelin koko ajan.
- Tällä hetkellä tilalla on neljä 8 hengen talvivarusteltua
MALO-luokiteltua lomamökkiä, Kurttila laskee. Ja tämän
vuoden keväästä asti matkailutarjonta lisääntyi karavaani-
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alueella, kymmenellä 2-5 hengen lomamökillä, kahdella
rantasaunalla ja hotellilla, jossa on 24 huonetta sekä ravintola Krouvi. Majoitustilaa on sadalle hengelle.
- Karavaanialueen 30 paikka täyttyivät heti ensimmäisenä
kesänä, Kurttila kertoo. Myös juhannuksena ovensa avanneen Rokuanhovin alueen ilmettä on uusittu.
- Rokuanhovia on remontoitu ja ravintolaa, wc-tiloja ja
osaa huoneista on päivitetty, Kurttila kertoo. Ravintolan
puolella on tarkoitus panostaa ruokailuun ja elvyttää tanssi-iltoja.
- Tarkoitus on, että hyödynnetään raaka-aineita ja tarjotaan
lähiruokaa, Kurttila suunnittelee. Entiseen tapaan Rokuanhovi tarjoaa tilat myös juhliin sekä yritysten kokouksiin ja
virkistyspäiviin.

Luonto rauhoittaa

Kurttilan lomamökit tarjoavat matkailijoille rauhallisen
lomanviettopaikan jylhän kauniin Oulujoen rannalla. Lomamökeillä on hyvät ulkoilumaastot kaiken ikäisille. Eri-

ASIANTUNTEMUKSELLA
PALVELUKSESSANNE

Asianajotoimisto Kai Rissanen Ky
Asianajaja, varatuomari
Kai Rissanen

Kun tilaat

Kauppakatu 26 A, 87100 Kajaani
puh. 045 848 2362
kai.rissanen@lakikainuu.fi

rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja
ja Premi-Tähti-kivennäisiä

tai 1 000 kg
muita jauheisia
kivennäisiä kerralla

2 000 kg
tai 4 000 kg
muita jauheisia
kivennäisiä kerralla

Kaupan päälle

Kaupan päälle

Ultrapoint
Maasto

Ultrapoint
Pro

-karttaohjelmiston
3 kk:n lisenssi
kännykkään tai
tablettiin
Voimassa: 31.10. asti
Saat halutessasi
edun alennuksena.

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

-karttaohjelmisto
kännykkään tai
tablettiin

Lisätiedot kampanjasta:
www.kinnusenmylly.fi

Tarjoukset eivät sisällä puhelinta.

500 kg

Miten varmistaa maksuvalmius
nyt ja tulevaisuudessa?
Tarjoamme apua ja tukea maatilasi maksuvalmiuden
hallintaan. Kaiken perustana on tuotannon ja talouden
yhteensovittaminen.
Tutustu myös Senttien, Ruokinnan,
Talouden ja Viljatilan tsekkilistoihin!
Kysy lisää asiantuntijoiltamme >
www.proagriaoulu.fi

Hyödynnä myös Neuvo
2020 -palvelut maatilasi
kehittämiseen sekä karjasi
hyvinvointiin ja tuotokseen!
www.proagria.fi/neuvo2020

tyis esti lapsiperheet ovat mieltyneet maatilan eläimiin:
Jussi-heppaan, Klaara- ja Tessa-lampaisiin, Manski-koiraan, Paavo-kissaan sekä lehmiin ja poroihin. Tilan vanhin
poika Olli esittelee tilan eläimistöä mielellään lomailijoille.
Keskellä harjumaisemaa sijaitseva erämaahotelli täydentää
Kurttilan lomamökkien tarjontaa ja ideologiaa.
- Kyllä tänne tullaan monesti vain nauttimaan luonnossa
liikkumisesta ja rauhasta, eikä matkailija marjastamisen ja
patikoinnin lisäksi juuri muita aktiviteettejä kaipaa, Kurttila
sanoo. Tuleva talvi tarjoaa hyvät hiihtoreitit ja talon isännältä löytyy siihen lajiin kyllä ammattitaitoa. Yhden asian
Kurttila kutenkin laittaisi kuntoon.
- Omia lapsia seuratessa tulee uusia ideoita siitä, mitä tänne
tarvitaan, Kurttila sanoo. Haaveena on rakentaa entiseen
laskettelurinteeseen hissi. Rinne olisi sopiva lumilautailuun
ja temppurataan.
- Oma jälkikasvu on hyvä testiryhmä, Kurttila naurahtaa.
Teksti: Tuula Uitto, kuvat: Keijo Kurttila, Rokuanhovi

MTK Pohjois-Suomi järjestää yhdessä
Melan ja yhteistyökumppaneiden kanssa
hyvinvointipäiviä maatalousyrittäjille.
Tilaisuudet järjestetään 24.11 Haapavedellä Korkatin Kartanossa sekä 11.12. Paltamossa Jättiläisenmaassa. Päivä
alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 14.00.
Hyvinvointipäivillä etsitään keinoja maatilatalouden
riskienhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
Talousnäkökulmien lisäksi tilaisuuksissa käsitellään sitä,
millaisia työkaluja maatalousyrittäjillä on hallita henkistä
kuormitusta ja löytää työhön uusia voimavaroja.
Hyvinvointipäivillä pankin ja vakuutuslaitoksen edustajat kertovat, millaisia keinoja he tarjoavat tällä hetkellä
maatilan talouden avuksi. Mukana on myös rahoitusalan
asiantuntijoita, jotka antavat konkreettista opastusta talouden hallintaan ja suunnitteluun. Henkisen kuormituksen ja stressin hallintaan opastetaan erilaisin asiantuntijaluennoin ja harjoituksin.
Tilaisuuksien lopullinen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
löytyvät liiton nettisivuilta tapahtumakalenterista:
https://www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi/tapahtumakalenteri/fi_FI/tapahtumakalenteri/
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Vieraskynä

Älä jää ongelmien kanssa yksin
Eilen oli syksyn ensimmäinen hyvä puintipäivä (28.9),
puinnit ovat suunnilleen puolivälissä ja pääsin puimaan
syysvehnääkin. Tuo noin 10 hehtaaria onkin näillä näkymin ainoa kasvi jossa päästään lähelle normaalia satoa.
Muten satotaso näkyy realisoituvan huonoimmaksi koko
viljelijäurani aikana, jääden esim. ohralla alle kahden tonnin. Maausko alkaakin olla jo tosissaan koetuksella. Huonot uutiset maataloudesta alkavatkin jo omalta osaltani
saavuttaa kyllästymispisteen. On nimittäin niin, että nämä
negatiiviset uutiset alkavat vaivaamaan enemmän ja vähemmän mielessä ja alkavat herkästi myös toteuttamaan
itseään. Selvää on, että tiloilla ollaan vakavien asioiden
edessä. Itse saan hieman taukoa näistä mietteistä käymällä
metsässä joko sahan kanssa tai ilman, suosittelen. Hieman
ajatusta herättelemään sopiikin runon säe: ”Ken vaivojansa vaikertaa, / On vaivojensa vanki. / Ei oikeutta maassa
saa, / Ken itse sit’ ei hanki.” Herkästi nimittäin käy kuten edellä mainitsin, ettei katsota tarpeeksi eteenpäin vaan
jäädään painimaan ongelmien kanssa ja valitettavan usein
vielä yksin.
Tämä sama pätee myös edunvalvontatyössä, jotta myös
tulevaisuudessa olisi kotimaista tuotantoa, tulee nähdä
myös pidemmälle. Järjestöuudistus toi mukanaan suuren
määrän uusia jäseniä ja alkuvuosi on osoittanut luottamusta löytyvän niin MHY- kuin MTK-yhdistyksiä kohtaan. Nyt tulee rakentaa käytäntöjä yhteistyön lisäämiseksi
yhdistys tasolla. Lähellä jäsentä tapahtuvat asiat ovat koko
järjestöä yhtenäistävää toimintaa ja pystymme entistä paremmin vastaamaan tuleviin edunvalvonnan haasteisiin.

Jäseniä kannustan entistä rohkeammin ottamaan yhteyttä
ja jakamaan ajatuksia ja ideoita, niin MTK- ja MHY-yhdistyksessä, MTK-Liitossa ja Keskusliitossa toimivien
ihmisten kanssa. Vain näin voimme viedä edunvalvontaa
eteenpäin.

Älkää jääkö painiskelemaan ongelmien kanssa yksin ja
hakekaa ilonhetkiä läheisten kanssa vietettävistä hetkistä.
Jaksamista ja voimia kaikille.
Matti Heikkilä, MTK-Valtuuskunnan 2. vpj

Metsätaloudessa, jonka kanssa olen tiiviimmin tekemisissä, on onneksi positiivisiakin asioita. Tulleet ja tulevat
investointipäätökset tuovat puulle lisäkysyntää ja ovat
osaltaan nostamassa Suomea suosta. Toki myös metsänomistajiin kohdistuu säästöpaineita, kesällä voimaan saatu
uudistettu KEMERA-laki on jo nyt leikkauksien kohteena. Tämän suhteen näyttää siltä, että Pohjois-Suomen
kannalta tärkeimmät työmuodot saadaan säilytettyä edelleen. Kohdistuihan jo varsinaisessa kesän uudistuksessa
merkittäviä leikkauksia osaan työlajeista. Metsätaloudessa
tukien merkitys kannattavuuteen on toki pienempi kuin
maataloudessa, ja ratkaisevaa meille Pohjois-Suomalaisille
onkin maakunnallisten sahojen toiminta ja menestyminen
sekä riittävä muun kuin sahapuun käyttö. Metsänomistajat ovat osaltaan pystyneet pitämään puun tarjonnan hyvänä ja teollisuuden pelot puun riittävyydestä onkin asiaa
vähänkään tuntevien keskuudessa täysin vailla pohjaa.
Puuntuottajat ovat sen sijaan lisänneet puun kasvua ja
hakkuumahdollisuuksia jatkuvasti. Monella tilalla metsästä ei kasvaneen tilakoon vuoksi ole talouden pelastajaksi, mutta osaratkaisuna se varmasti voi toimia. Hakkuut
voivat tuoda talven päälle helpotusta kassavaikeuksiin ja
hoitotyöt voivat toimia terapiana viljelijälle, miksei myös
parisuhdeterapiana viljelijäparille.

LAUMAVOIMAA
VUODESTA 1903

Kansanedustajia ja heidän avustajiaan, liiton johtokunnan jäseniä ja toimihenkilöitä
yhteisellä tilavierailulla Lumijoella Sutelan tilalla 17.elokuuta.

Lihakunta on suomalaisten talonpoikien yhteenliittymä,
jonka keskeisimpiä tehtäviä ovat oikeudenmukaisen lihan
hinnan varmistaminen ja jäsenistön etujen vaaliminen
atrialaisessa yritysperheessä. Tervetuloa mukaan,
yhdessä olemme vahvempia.

Nurmi 2015 messut 13. elokuuta
Ylivieskassa, jossa liitoilla ja
MHY Kalajokilaaksolla oli yhteinen osasto.
Kuvassa tehdään juuri gallupia jäsenetujen
käytöstä ja tunnettuudesta. vas. Kati Uusimäki toimistosihteeri
MTK Keski-Pohjanmaa, Esa Karjalainen
ja Johanna Vaittinen toimistosihteeri
MTK Pohjois-Suomi.

www.lihakunta.fi
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Kuva: Tuula Uitto

Rehusato ennätyksellisen huono
Useille alueille Pohjois-Suomeen on
tänä vuonna tullut todella huono rehusato ja monet tilat kärsivät rehupulasta. MTK-Kuusamon johtokunnan
kokouksessa keskusteltiin asiasta ja
päätettiin tehdä kartoitus yhdistyksen
jäsenten rehuntarpeesta, sekä mahdollisesta myytävästä rehusta.

- Kartoituksen tarkoitus on, että ostajat ja myyjät kohtaisivat toisensa, sanovat Ulla Käkilehto ja Saini Palosaari
MTK-Kuusamosta. Kysely lähetettiin
MTK-Pohjois-Suomen liiton paikallisyhdistyksille. Liittomme alue on laaja,
välimatkat pitkiä ja siksi rahtikustannukset voivat muodostua huomattavik-

si. Yhdistyksen aikomus on myös neuvotella paikallisten kuljetusliikkeiden
kanssa sopimushinnat paalien kuljetukseen.
Nyt toivomus on, että viljelijät, joilla
on ylimääräistä säilörehua voisivat olla
yhteydessä Kuusamon ja myös Pudas-

järven tuottajayhdistyksiin ja sitä kautta
niihin viljelijöihin, jotka tarvitsevat rehua.
Rehun laadun varmistamiseksi yhdistys
muistuttaa rehuanalyysistä, se on sekä
ostajan että myyjän etu.

Berner myy viljelijöille suoraan kasvinsuojeluaineita
Maatalouskaupan rakenne ja toimintatavat muuttuvat. Berner pisti vajaa vuosi sitten muutokseen vauhtia omalla viljelijäkaupallaan. ViljelijänBernerin toiminnan ydin ovat 28 asiantuntijamyyjää eri puolilla
Suomea sekä verkkokauppa. Myymälöitä ei ole.
Myynnissä on muun muassa kasvinsuojeluaineita, siemeniä, lannoitteita ja polttoöljyä. Valikoima
laajenee koko ajan. Uusimpana tuoteryhmänä aloi-

tettiin rehunsäilöntäaineiden myynti laajalla valikoimalla. Kofasil ja Grasaat – tuotteista löytyvät niin hapot, biologiset kuin säilöntäsuolatkin.
Kaikki tuotteet myydään pääsääntöisesti suorina tilatoimituksina.
ViljelijänBernerin johtaja Kalle Erkkolan mukaan viljelijöiltä on saatu hyvä vastaanotto.
- Viljelijöiltä saatu palaute on ollut tosi positiivista.

Tuntuu, että he ovat kaivanneet uusia toimijoita ja
muutosta maatalouskaupan toimintaan. Kustannustehokkuuden ja osaamisen tuominen on nähty
arvokkaana. Myös tavarantoimittajat pitävät uutta
myyntikanavaa tervetulleena, Erkkola toteaa.

Myös MELA on antanut seuraavan tiedotteen: Melan
hallitus päätti tänään (21.9.), että maatalousyrittäjien
ja apurahansaajien MYEL- ja MATA -vakuutusmaksuihin voi hakea lykkäystä jopa 24 kuukautta (nykyisen 18 kuukauden sijasta) vuoden 2016 loppuun asti.
Lykättäessä maksuihin lisätään viivästyskorko korkolain mukaisesti. Mikäli haluat keskustella vakuutusmaksusi lykkäämisestä, olethan yhteydessä Melan
asiakaspalveluun 029 435 2650 tai vakuutusmaksulaskutukseen 029 435 2690 (vakuutusmaksut@mela.
fi) maksuaikataulun sopimiseksi.

Korkoseuraamuksiahan lykkäyksestä molemmissa
tapauksissa aiheutuu, mutta varteenotettava vastaantulo vakuutusyhtiöiltä tämä kuitenkin on nykyisessä
hankalassa tilanteessa. Monilla tiloilla vakuutusten
maksut on ajoitettu syksyyn. Tänä syksynä tämäkin
voi aiheuttaa ongelmia tilojen maksukyvylle.

Vakuutusmaksuista
Monilla tiloilla vakuutusten maksut on ajoitettu syksyyn. Tänä syksynä tämäkin voi aiheuttaa ongelmia
tilojen maksukyvylle.
Lähitapiolalta olemme saaneet tiedon / lupauksen,
että vakuutusmaksujen aikatauluun on mahdollista
saada lykkäystä kunhan on oma-aloitteisesti ja mahdollisimman hyvissä ajoin yhteydessä vakuutusyhtiöön ja sopii asiasta. Kun asiakas pyytää maksuaikaa,
silloin järjestelmässä Lähitapiolassa maksupäivää siirretään eteenpäin ja korko alkaa juosta alkuperäisestä
maksupäivästä.

MTK Pohjois-Suomen edut jäsenilleen 2015
• Hammaslääkäriasema Aaria tarjoaa erikoisetuna hammashoidon suunnittelukäynnin 25 euron
hintaan. Aika varataan numerosta (08) 534 8100. Yrityksen kotisivut: www.hammas-aaria.fi

Woikosken toimipisteistä. Yrityksen kotisivut: www.woikoski.fi. Lisätietoja myyntijohtaja Jussi
Rissanen, puh. 040 540 3634 tai s-posti jussi.rissanen@woikoski.fi

• Mökkilomia: Kurttilan lomamökeistä 10 %:n alennus. Yhteydenotot 0400 424 130 tai 0400 774
903. Yrityksen kotisivut: www.kurttilanlomamokit.fi

• Asianajotoimisto Kai Rissanen Ky tarjoaa MTK-Pohjois-Suomen jäsenille yrittäjinä ja yksityishenkilöinä laaja-alaisesti juridisia palveluja sekä avustaa heitä mahdollisissa oikeudenkäynneissä.
Lisätietoa: Asianajaja, varatuomari Kai Rissanen¸ Kauppakatu 26 A 2. krs, 87100 Kajaani, p. 045
848 2362, faksi (08) 6130362, kai.rissanen@lakikainuu.fi www.lakikainuu.fi

• Oulun koru antaa 10-25 %:n alennuksen MTK:n jäsenille kaikista normaalihintaisista tuotteista. Puh. 044 74 3528, oulunkoru@oulunkoru.fi Yrityksen kotisivut: www.oulunkoru.fi
• Kajaanissa Kultaseppä Riihijärvi tarjoaa 15 %:n alennuksen normaalihintaisista tuotteista (ei
koske Kalevala-koruja, eikä kulta- ja kellosepän töitä sekä varaosia). Puh. 08 6131554
• MTK-Pohjois-Suomen ja Suonentieto Oy:n yhteistyösopimuksen perusteella tuottajaliiton
alueen MTK-jäsenet saavat 15 % alennuksen pysyvän käyttöoikeuden ohjelmistokokonaisuuden hankintahinnasta (Maatalousneuvos tai Agrineuvos). Alennus ei koske vuokrasovelluksia,
SaaS-palvelua (pilvipalvelu) eikä huoltosopimus- tai päivitysmaksuja. Jäsenyyden toteamiseksi
on tilauksen yhteydessä annettava jäsentunnus. Tilaukset: puh. (017) 264 2642/ myynti. www.
suonentieto.fi
• Sähkösopimus: Loiste Energia Oy tarjoaa MTK:n jäsenille sähköenergiaa jäsenetuhinnalla.
Lisätietoa puh. 0800 92000, www.loiste.fi
• Woikoski Oy antaa jäsenetua hitsauskaasuista ja kaasupullovuokrista sekä uutena etuna myös
hitsaustarvikkeista. MTK:n jäsenille myönnetään jäsenetuna -30%:n alennus listahintaisista hitsauslisäaineista, sekä katkaisu- ja hiontalaikoista. Kevään kampanjatuotteena EWM Pico 162
puikkohitsauskone hintaan 550 € (sis. Alv 24%) Tutustu etuihin liiton nettisivuilla tai kysy

• Rokua health & span jäsenetu: Rentoudu Rokualla 2015; sisältönä majoitus 2hh puolihoidolla,
lisäksi mm. kehonkoostumusanalyysi ja rokualainen päänhieronta, hintaan 175 euroa/hlö/2 vrk.
Katso lisää www.rokua.com.
Varaukset koodilla: MTK- 2015, myynti@rokua.com tai p. 020 781 9200
• Valtavalo Oy ja Paikallis-Sähkö Oy yhteistyössä LED-valoputket maatalouden tuotantotiloihin
10-15 % alennuksella normaalihinnoista. Valtavalo on LED-valoputkien ja valaistusinformaation
tuottaja. Paikallis-Sähkö on Valtavalon LED-valoputkien ja valaisimien hankintakanava MTK:n
jäsenille kampanjahintaan (tuotteet, vuokra/leasing).
Yhteystiedot: työnjohtaja Veijo Malinen,veijo.malinen@paikallis-sahko.fi, puh. 044 062 9122 tai
myyntijohtaja Matti Tossavainen, matti.tossavainen@valtavalo.fi, puh. 040 730 2172
• MTK Nivalan omistama tasokas loma-asunto Vuokatissa varattavissa nyt kaikille MTK Pohjois-Suomen jäsenille jäsenetuhintaan. Huoneiston esittely ja hinnat löytyvät MTK Nivalan
nettisivuilta www.mtk-nivala.fi. Varauksia hoitaa MTK Nivalan sihteeri Ari Eteläniemi, puh
0443441150 tai sähköposti sihteeri@mtk-nivala.fi
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YLEISTERVEY T TÄ!
YHDISTYSTEN SYYSKOKOUKSET 2015
Yhdistys		 pvm klo
Pyhäjoki
ma 2.11. 10.00
Vihanti
ma 2.11. 19.00
Pulkkila, Piippola,
Kestilä, Rantsila
ma 2.11. 19.00
Liminka, Temmes, Tyrnävä,
Ala-Temmes
ma 2.11 19.00
Haapavesi
ti 3.11. 19.00
				
Utajärvi/Muhos
ti 3.11. 19.00
Suomussalmi
ke 4.11. 10.00
Vuolijoki
ke 4.11. 19.00
Hyrynsalmi
to 5.11. 10.00
Sotkamo
to 5.11. 10.00
Puolanka
to 5.11. 19.00
Kajaani
to 5.11 19.00
Kuhmo
pe 6.11 10.00
Kuusamo
pe 6.11 10.00
Vaala
ma 9.11. 10.00
Oulainen
ma 9.11. 10.00
Ristijärvi
ma 9.11. 19.00
Raahenseutu
ma 9.11 19.00
				
Taivalkoski
ti 10.11. 10.00
Kärsämäki
ti 10.11. 10.00
Iinseutu
ti 10.11. 19.00
Pyhäntä
ti 10.11. 19.00
Hailuoto
ke 11.11. 10.00
Haukipudas
ke 11.11. 13.00
Oulunseutu
ke 11.11 19.00
Paltamo
to 12.11. 10.00
Pudasjärvi
to 12.11. 10.00
Ruukki
to 12.11. 19.00
Pyhäjärvi
ma 16.11. 10.00
Haapajärvi
ma 16.11. 19.00
Siikajoki
ma 16.11. 19.00
Merijärvi
to
19.11 19.00
Nivala
to 19.11. 19.00
Lumijoki
ma 23.11. 19.00
Kiiminki/Ylikiiminki
ma 23.11. 19.00

Suun tulehduksilla on todettu yhteys
sydän - ja verisuonisairauksiin, diabetekseen, reumaan ja muihin autoimmuunisairauksiin.
Eri asteisia ikenien tulehdussairauksia sairastaa
yli 60 % suomalaisista.
Krooninen bakteeri-infektio kuormittaa elimistöä
lähes oireitta. Ienverenvuoto voi olla merkki
vakavammastakin infektiosta.

paikka
Kunnantalo, valtuustosali
Meijerin Pirtti
Maalaiskartano Pihkala
Hannuksen Piilopirtti
Jedu, Noran yksikkö Kytökyläntie 260.
Kahvit alkaen klo 18.30
Merilän Kartano
Kunnantalo valtuustosali. Kahvit alkaen klo 9.30
Onnelan Matkailumaatila
Kunnantalo, valtuustosali
Vuokatinhovi, Vuokatinhovintie 15
Ravintola Esteri
Ravintola Ranch, kabinetti
Osuuspankin kokoustila
Kaupungintalo, valtuustosalin takaosa
Kunnantalo, valtuustosali
Törmänhovi, ruokailu alkaen klo 9.30
Kunnantalo, hallituksen kokoushuone
Pattijoen Metsästysseuran maja.
Kokouksen asialistalla sääntömuutos; asian toinen käsittely.
Kunnantalo, valtuustosali
Neste Paanulinna
Yli-Iin kirjasto, Halametsä 1
Tavastkengän koulu
Osuuspankin kokoushuone
Jatuli, takkahuone
Neste Maikkula
Kainuun Opisto, Mieslahti
Liepeen Pappila
Siikajoen kunnanvirasto, Ruukki
Pitokartano Verkkoranta
HAI, Maa- ja metsätalousosasto, Erkkiläntie
Törmälän tila
Kilpukka
MTK:n kokoustila, Kalliotie 18
Lumijoen NS, Ylipääntie
Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18

Olemme oululainen perheyritys
Kirkkokatu 27, A 51, 5. krs OULU │ P. (08) 534 8100
ma-pe 7.30-20 la 9-13 su 10-13 www.hammas-aaria.fi

Korhonen Tuija
Heikkinen Urpo
Keränen Lassi
Keränen Pentti
Kodis Eija
Manninen Inga
Myllylä Liisa
Rikkola Jaakko
Tamminen Tuomo

Sotkamo, Kuhmo
Ala-Temmes, Liminka, Lumijoki, Oulunseutu, Temmes, Tyrnävä, Muhos
Kuusamo, Hyrynsalmi, Taivalkoski, Suomussalmi, Puolanka
Paltamo, Ristijärvi, Kajaani, Vuolijoki
Pyhäntä, Nivala, Merijärvi, Oulainen
Iinseutu, Hailuoto, Haukipudas, Ylikiiminki, Kiiminki, Pudasjärvi
Haapajärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi
Nuorten kerhot, Utajärvi, Vaala
Kestilä, Pulkkila, Raahenseutu, Rantsila, Ruukki, Siikajoki

Kuva: Anna-Leena Vierimaan

Johtokunnan jäsenten vastuuyhdistykset:

ENNALTAEHKÄISE PALOVAHINKOJA

JA SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ!
Valaisimet aiheuttavat vuosittain lukuisia isojakin tuotantorakennusten tulipaloja. Erityisesti
paloriskiä lisäävät eläintiloissa olevat niin sanotut yövalot, jotka ovat toiminnassa ympäri
vuorokauden. Kuumana hehkuvat loisteputket lisäävät tuntuvasti myös maatilojen sähkön
kulutusta. Tavallisen loisteputkivalaisimen sytyttimen vaihtaminen turvasytyttimeen estää
valaisinpaloja tehokkaasti.
Lue lisää osoitteesta www.lahitapiola.fi/maatilat

