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YHDISTYSTEN KEVÄTKOKOUKSET 2022
PAIKKA
Kärsämäki
Haapajärvi
Haapavesi
Keskipiste
Rantsila
Pyhäjärvi
Alatemmes, Liminka
Kuusamo
Taivalkoski
Oulunseutu
Paltamo
Kuhmo
Lumijoki
Pudasjärvi
Pyhäjoki
Iinseutu
Rannikko
Ylä-Kainuu
Oulujokivarsi

PVM
16.3.
16.3.
17.3.
18.3.
18.3.
21.3.
22.3.
23.3.
23.3.
24.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
1.4.
7.4.
13.4.

KLO
10:00
19:00
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
19:00
19:00
10:00
10:00
19:00
10:00
19:00
10:00
12:00
11:00
10:00

PAIKKA
Hotelli Keskipiste, Rannantie 13
JEDU, Erkkiläntie 1
Villa Korkatti, Pulkkilantie 810, Haapavesi
Maalaiskartano Pihkala, Kestiläntie 1426, Kestilä
Metsätalo, Mhy Siikalakeus, Rantakaari 4
Pitokartano Verkkoranta, Verkkorannantie 65
Ravintola Liminganportti, Pitkäkoskentie 15, Liminka
Kuusamo-opisto, Kitkantie 35
Taivalvaaran monitoimitalo, Hiihtokeskuksentie 4
Neste Maikkula, Haaransuontie 1, Oulu
Kainuun Opisto, Tahvintie 4
Pajakka -sali, Kuhmo -talo
Lumijoen kivikoulu, Poutalantie 1
Liepeen Pappila, Liepeentie 93100 Pudasjärvi
Kahvila-Ravintola Katri & Aleksi, Hourulantie 2
Yli-Olhavan mms-talo, Oijärventie 1105, Ii
Törmälän Tila, Toppilantie 20 A, Siikajoki
Kiannon Kuohut, Jalonkatu 1 B, Suomussalmi
Rokua Health & Spa Hotel, Kuntoraitti 2, Rokua
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Jäsenlaskutuksesta keväällä 2022
MTK:n jäsenrekisteri Oiva on nyt ollut käytössä vuoden ja viikolla
11 siellä olevien tietojen pohjalta lähtee jäsenistölle tämän vuoden
jäsenlaskut. Oivaan yhdistettiin vuoden 2020 lopussa MTK-yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten jäsenten tiedot ja tavoitteena oli, että
ollessaan MTK-yhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen jäsen kumpikin jäsenmaksu on yhteisellä koontilaskulla. Kaikkien jäsenten kohdalla jäsenyydet eivät puutteellisten tietojen vuoksi yhdistyneetkään
ja isosta datamäärästä on laskutuksen jälkeen löytynyt jonkin verran
virheitä. Niitä on korjattu runsaasti jo vuoden 2021 aikana. Kun nyt
saat MTK:n jäsenlaskun ja mahdollisesti havaitset siinä jotakin virhettä, niin olethan yhteydessä oman yhdistyksesi jäsensihteeriin, jonka
yhteystiedot löydät laskun mukana olevasta kirjeestä. Virheelliset tiedot korjataan joko yhdistyksen tai keskusliiton toimesta ja tarvittaessa saat uuden jäsenlaskun. Vuonna 2022 paperinen jäsenkortti tulee
laskun yhteydessä jäsenyydessä vastuuhenkilönä olevalle. Perheenjäsen voi saada itselleen sähköisen jäsenkortin kirjautumalla Oiva- jäsenportaaliin osoitteessa https://oiva.crmieportal.com/.

tuotavissa halpoja elintarvikkeita. Siellä hinnat ovat nousseet ja jokainen valtio pyrkii ensisijaisesti turvaamaan oman
kansakunnan ruokahuollon. Näin sivistysvaltioissa toimitaan.
Maatalouden ympärille on punottu hirvittävä säädösviidakko ja maataloustukia on ohjattu pois itse ruoantuotannon
tukemisesta. Valitettavasti suuntaus jatkuu uudella ohjelmakaudella. Tuet eivät
itsessään pelasta ruoantuottajia, mutta helpottavat kummasti elämää. Miksi
raaka-ainetta elintarvikeketjuun tuottavan tilan täytyy ottaa lisää velkaa tuotannon pyörittämiseen, kun samanaikaisesti aineetonta hyötyä omalla tuottamattomuudellaan harjoittavalle tuenhakijalle
osoitetaan enenevässä määrin maataloustukia ja mahdollisuuksia eri tukimuotoihin. Tähän kysymykseen MTK Pohjois-Suomi ei ole saanut perusteltua vastausta. Ehkä muuttunut maailman tilanne
tuo tähänkin kysymykseen vastauksen.
Jo pelkkä ajatus pakolaistulvasta pistää
miettimään, tuleeko olemassa olevat pellot olla ympäristönhoitopalvelujen tuottajana vaiko ruoantuotannon turvaamisisessa. Tulevana kesänä toivoisin viljelijöiden tekevän kylvöjä normaalisti, mikäli se
vain taloudellisesti on mahdollista. Laarien ammottaessa tyhjyyttään on markkinoilla tilaa viljoille ja öljykasveille kotimaassa sekä ulkomailla. Sota Ukrainassa pahentaa tilannetta. Valitettavasti nälkä kolkuttaa maailmaa, mutta pidetään
omalta osalta huolta Suomen elintarviketurvasta toisiimme luottaen.

Tietolinkki-hanke järjestää Facebook-live-lähetyksiä kesäkaudella. Jukka Mäkelä pohti
nurmien korjuustrategioita yhdessä ProAgrian Taneli Rahjan kanssa Kalajoella

Tietolinkki tarttuu
ajankohtaisiin aiheisiin
Kevään edetessä näyttäisi lupaavasti siltä, että pitkästä aikaa päästään kokoontumaan yhdessä. Tietolinkki-hanke on järjestämässä mm. maataloustukiin liittyviä tilaisuuksia. Seuraavia päivämääriä kannattaa merkitä ylös ja käydä ilmoittautumassa!
Live-tilaisuuksiin on myös etäosallistumismahdollisuus.
•
•
•
•
•

To 31.3.2022 klo 9.30-15.15 Maatilan omistajanvaihdospäivä Kälviällä, K-P opisto
Ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00 EU-tukikoulutus Kälviällä, Keski-Pohjanmaan opisto
Ti 12.4.2022 klo 9.30-15.00 EU-tukikoulutus Muhoksella, OSAO Muhoksen yksikkö
To 5.5.2022 klo 10.00-12.30 Tuki-info webinaarina Pohjois-Pohjanmaalta
Pe 6.5.2022 klo 10.00-12.30 Tuki-info webinaarina Keski-Pohjanmaalta

Lisäksi on tulossa mm. oma tukikoulutus hevosyrittäjille. Tietolinkin sivuilta löytyy
suuret määrät aineistoa webinaaritallenteina, videopätkinä ja luentomateriaaleina.
Niitä kannattaa hyödyntää! Esimerkiksi helmikuun lopulla alueen maatalousyrittäjät
ja sidosryhmien asiantuntijat pohtivat yhdessä ratkaisuja maatilojen kevään haasteisiin. Puheenvuoroista tehtiin hyödyllinen kooste, joka löytyy hankkeen sivuilta. Muita
esimerkkejä tuoreista aineistoista:
• Aurinkosähkön mahdollisuudet
• Nautarekisterivaltuutus
• Juolavehnän hallinta
• Lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito hevostilalla
• Maatilan säteilyturvallisuus
Hanke on järjestänyt Facebook-live lähetyksiä useamman pellon pientareelta, ja lähetykset jatkuvat tulevana kesänä. Uusia ideoita otetaan jatkuvasti vastaan!
Kannattaa seurata Tietolinkin nettisivuja sekä Facebook- ja Instagram-tilejä. Tervetuloa mukaan tapahtumiin!
Ohjelmat, ilmoittautumiset ja materiaalit: www.kpedu.fi/tietolinkki
Jari Ahlholm
puheenjohtaja,
MTK Pohjois-Suomi,
050 533 9796

Ritva Jaakkola, projektipäällikkö
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
ritva.jaakkola@kpedu.fi

TOIMINNANJOHTAJALTA

Uudistunut käytäntö jäseneduista SPV-tapauksissa
Sukupolvenvaihdoksessa uutena yrittäjänä aloittanut jäsen saa
erilaisia jäsenetuja seuraavilta yrityksiltä: Lähitapiola, Valtra, Isku ja
Hankkija. Näistä löytyy tarkemmat tiedot MTK:n nettisivuilta. Aiemmin jäsenetujen käyttöönotto edellytti uuden yrittäjän nimen löytymistä Maaseudun Tulevaisuuden uudet yrittäjät- palstalta. Nyt muuttuneen käytännön myötä - uusi yrittäjä; olethan yhteydessä omaan
MTK-yhdistykseesi, josta yhteystietosi menevät keskusliittoon ja sieltä taasen näihin edellä mainittuihin yrityksiin. Yrityksistä otetaan sitten yhteyttä uuteen yrittäjään ja sovitaan jäseneduista käytännön
toimien osalta. Muista hyödyntää nämä jäsenedut ja tutustu myös
muihin jäsenyyden myötä tuleviin jäsenetuihin, jotka löydät linkistä
www.mtk.fi/jasenedut.

LIITTOKOKOUS

MTK:n liittokokous Porissa
15.-16.6.2022
Ensi kesänä pidetään järjestön 35. liittokokous Porissa, Isomäki -areenalla. Kokoukseen odotetaan tuottaja- ja metsänhoitoyhdistyksistä
sekä kokousvieraista yhteensä reilua tuhatta osallistujaa. Melkoinen
väkimäärä kaikkinensa.
Keskusliiton sääntöjen mukaan liittokokous määrittelee järjestön
toimintatavoitteet ja periaatteet (nykyinen on nimeltään Tulevaisuusasiakirja) seuraavaan liittokokoukseen saakka sekä toimii maaseutufoorumina kaikille järjestön jäsenkenttään kuuluville. Tässä kokouksessa tärkein käsiteltävä asia on järjestön tulevaisuusasiakirjan
päivittäminen. Asiakirja käsittää kolme pääteemaa: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, markkinavaikuttaminen ja järjestön kehittäminen. Liittokokousta edeltävällä valmistelulla on tärkeä merkitys järjestön toimintaan, sillä liittokokouksessa käsiteltävät ohjelmat linjaavat hyvin pitkälle sitä, miten järjestö toimii ja vaikuttaa tulevaisuudessa.
Tänä vuonna on huomioitu erityisesti nuoria: Maaseutunuorilla on
oma seminaarinsa jo 14.6. ja sen jälkeen he osallistuvat varsinaiseen
liittokokousohjelmaan. Tällä tavoin halutaan edesauttaa nuorten äänen kuulumista järjestössä sekä tutustuttaa toimintaan kokonaisuudessaan.
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Kevät tulee – tänäkin vuonna
Niin se tulee, vaikka muuta luulisi tässä
maailmanpoliittisessa tilanteessa. Rehellisesti kun sanon, niin en ikinä osannut
kuvitella tähän työhön ryhtyessäni, että
edunvalvontajärjestön työssä ihan pienen
hetken päästä olen mukana miettimässä
huoltovarmuuden näkymiä, koska Euroopassa on sota. Se hiljentää ihmisen, pieneksi hetkeksi. Sitten on taas jatkettava,
uudella näkökulmalla, ei ole muuta mahdollisuutta.
Meitä jokaista huolettaa tämä tilanne.
Mielessä pyörii, että ei tämä ole todellista. Joka aamu ensimmäisen uutisen kohdalla toivoo, että se kertoisi odotetun

UUTISJYVÄT
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HERÄTYS!
Ei uskoisi kaunista keväistä auringonpaistetta katsellessa kuinka sekaisin maailman kirjat ovat. Euroopassa on tuli irti
ja käydään täysin turhaa kärsimysnäytelmää. Inhimillinen hätä koettelee Ukrainan kansaa ja suuri joukko ukrainalaisia
on joutunut lähtemään sotaa pakoon kotimaastaan. YK:n arvion mukaan jopa neljä miljoonaa ihmistä voi joutua lähtemään
sodan jaloista turvaan pois kotimaastaan.
Täällä Suomessa mieltä kalvaa mietteet
tulevaisuudesta, mitä on tulossa ja mihin kaikkeen täytyy varautua. Maatalouden osalta tilannekuva ainakin on selvillä, eletään toisen maailmansodan jälkeisen ajan vaikeinta talouskriisiä. Samalla
tunnen vihaa siitä, että maatalouden on
annettu ajautua historiallisen vaikeaan
ahdinkoon, umpisolmuun. Miksi tämän
kaiken on annettu tapahtua. Eikö heikkenevät talouden tunnusluvut ole olleet
kaikkien nähtävissä. Miksi kustannusnousuun ei ole reagoitu nopeasti ja riittävällä
tavalla. Osalla elintarvikeketjun toimijoilla
tilannekuva näyttää edelleen normaalilta
heidän omaa toimialaa tarkasteltaessa.
Ainoastaan kohonneet energianhinnat aiheuttavat päänvaivaa ja maatalouden ahdingon ratkaisijaksi ehdotetaan toisia ketjun osapuolia sekä valtiota. Toisten syyttely ja vastuun pakoilu on edesvastuutonta,
varsinkin kun yritysmaailmassa on viime
aikoina korostettu ja markkinoitu omaa
vastuullista toimintatapaa kilpailutekijänä. Ministeri Leppä julisti joulun alla, että
alan on itse toimittava ja saatettava kauppatavat kestävälle ja oikeudenmukaiselle tasolle. Mitään ei ole tapahtunut, eikä
myöskään Lepän uhkailua lainsäädännöllisistä toimista ole esitetty. Kaikki osapuolet odottavat ja väistelevät, mutta tyhjän
kassan kanssa painiva viljelijä ei voi odottaa. Kevät tekee tuloaan ja viljelysuunnitelman mukaiset tuotantopanokset on
hankittava. Lisähaasteen tulevaisuuteen
tuo sodan heijastevaikutuksena ennustus kustannusten säilyminen korkealla ja
jopa nousevana kehityksenä.
Elintarvikehuoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan nopeita ja välittömiä toimenpiteitä tuottajahinnan nostamiseksi;
palaverien aika on myöhemmin. Toimenpiteisiin täytyy ryhtyä välittömästi. Suunnan näyttäjänä tulee olla viljelijäomisteiset osuuskunnat ja meidän omistamat
elintarvikeyhtiöt. Nykyiset toimitussopimukset kauppojen kanssa tulee irtisanoa
ja päivittää hinnat kustannusvastaaviksi.
Kaupan uhkailulle ulkomaantuonnista
ei ole perustetta. Euroopasta ei ole enää
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uutisen Ukrainan sodan loppumisesta.
Huoli on oikeutettua, suru, pelko ja epävarmuus ymmärrettävää. Nyt jos koskaan
muistetaan me jokainen huolehtia itsestämme ja kysyä kaveriltakin, mitä hänelle kuuluu.
Ukrainan kriisin vaikutus maailmanlaajuisesti ruoantuotantoon on merkittävä.
Ukraina on yksi suurista maatalousmaista, sen mustan mullan mailla tuotetaan
viljaa ja maissia vientiin. Ukraina on merkittävä maidon- ja kananmunantuottaja.
Nyt jo on nähtävissä kriisin vaikutus mm.
Pohjois-Afrikan maiden ruokahuoltoon.
Kristallipallosta on helppo ennustaa näin

olevan myös tämän satokauden jälkeen.
Voisi kuvitella, että myös suomalaiselle
ruoalle tulee kysyntää. Kylvöille on tarvetta tänä keväänä! Nyt tarvitaan Suomen
hallitukselta nopeita ratkaisuja maatalouden kriittiseen maksuvalmiustilanteeseen, jotta kylvöille päästään. Painetta on
edunvalvontajärjestö laittanut, MTK Pohjois-Suomi omalta osaltaan. Ja paineen
antamista jatketaan, jotta ei pelkästään
hoideta tämän kasvukauden tilannetta
kuntoon. Yli 15 vuotta jatkunut kannattavuuden rapautuminen on pysäytettävä ja
käännettävä suunta. Muuten menetämme suomalaisen maatalouden.

Julkaisija:
MTK-Pohjois-Suomi
pohjois-suomi.mtk.fi

HYMYT-hanke jatkuu
syksylle 2022 asti!
HYMYT-hankkeella pyritään maaseudun yrittäjien ammatillisen osaamisen kohentamiseen, yrittäjien työhyvinvoinnin kohottamiseen, yritysten yhteistyö- ja tukiverkkojen laajentamiseen ja yritysten
kannattavuuden parantamiseen. Hanketta toteuttavat Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) ja MTK
Pohjois-Suomi yhteistyössä alueen maaseudun yritysten ja organisaatioiden kanssa. Oamkista hankkeessa on mukana kolme koulutusalaa; luonnonvara, liiketalous- ja sosiaali- ja terveysala.
Arvokkain pääoma yrityksissä on kuitenkin yrittäjien työkyky ja työssä jaksaminen. Näiden osien harmoniasta syntyy pärjäävä maatila ja maaseutuyritys.
Siihen olemme pyrkineet hankkeen toimenpiteillä
sekä tapahtumien järjestämisellä.
Hankkeelle myönnettiin jatkoaika 30.9.2022 asti.
Jatkoaikaa perusteltiin, sillä kun koronatilanne on viivästyttänyt hankkeen toimenpiteiden toteuttamista.
Hanke koulutti Oulun seudulla 20.–22.11.2020
maaseudun tukihenkilöitä ja kokosi samalla Jelppi-ryhmän. Jelppi-ryhmällä oli viime vuonna, 2021,
tukihenkilökeikkoja viisi kappaletta. Pohjois-Pohjanmaan alueen Jelppi-ryhmässä on tällä hetkellä 11
jelppiläistä, kaksi jelppiläistä on tullut mukaan myöhemmin jelppi-ryhmään Maaseudun tukihenkilöverkoston tarjoaman etäkoulutuksen myötä. Jelppiryhmän toiminta on koettu tulleen oikeaan tarpeeseen ja jelppiläiset ovat kokeneet toiminnan positiivisena ja merkityksellisenä. Yhdellekään keikalle ei
lähetetä ketään yksin, vaan keikalle mennään vähintäänkin parin kanssa. Jos kiinnostuit Jelppi-toiminnasta tai koet tarvitsevasi Jelppi-ryhmän apua, niin
lue lisää sivustolta: tukihenkilo.fi
HYMYT- ja Avaimet yrittäjyyteen -hanke järjesti viime marraskuussa 10.11.2021 tapahtuman ”Yrittäjän
hyvinvointi sukupolvenvaihdoksessa”. Tapahtuma
pidettiin Hannuksen Piilopirtissä Tyrnävällä. Tilaisuudessa oli 12 varsinaista osallistujaa ja osallistujien palaute oli hyvää itse tapahtuman aiheista kuin
myös Piilopirtin antimista. Yrittäjille oli tärkeää päästä keskustelemaan muiden yrittäjien kanssa kasvotusten. Puhujia oli MTK:sta, ProAgrialta, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjiltä, Muhoksen lomituspalveluilta ja
myös luopumisen tehnyt entinen tilallinen.
Marja- ja Mehiläiswebinaari pidettiin marraskuussa
ja puhujakohtaiset tallenteen löytyvät HYMYT-hankkeen YouTube-kanavalta. Marjawebinaarin aiheina
oli: kasvutunnelit, mansikan ja vadelman viljely, pölytyspalvelut, avomaamarjatuotannon mahdollisuudet ja tyrnin koeviljelykokemuksia.

Maaseutuyrittäjän hyvinvointisovelluksen kehitys aloitettiin viime syksynä OAMK:n koodariopiskelijoiden toimesta ja siitä on nyt valmistunut ensimmäinen kokeiluversio, jonka toimivuutta lähdetään
seuraavaksi testaamaan. Sovellus on selainpohjainen. Olisitko sinä kiinnostunut testaamaan hyvinvointisovellusta? Ilmianna itsesi meille hanketoimijoille!
HYMYT-hanke on jälleen keväällä mukana toteuttamassa Avaimet yrittäjyyteen -hankkeen kanssa
kaksi SPV-päivää: Haapajärvellä ja Limingassa. Kevään aikana ilmestyy myös kuunteluun Metsän uusi
aika -podcastin jaksot. Jaksot löytyvät HYMYT-hankkeen YouTube-kanavalta. Podcastin vieraina on metsäalan naisyrittäjiä ja -toimijoita. Mukana podcastia
toteuttamassa myös Metsäkeskus ja BioLiito-hanke.
Töitä Suomesta kanssa toteutetaan kahden jakson
webinaarisarja, jonka aiheina on ulkomaalaisen työvoiman palkkaus.
Tulossa maaseutumatkailukoulutusta, Koillismaan yrittäjien hyvinvointipäivä, tuotekehitys ja
brändäys koulutusta maaseudun yrityksille. Tulossa
myös webinaari: ”Metsäpalveluyrittäjä-tarina: Laura
Meronen, Ykköslaatu Meronen Oy”, jossa Laura avaa
omaa yrittäjätarinaansa ja kertoo mm. yrittäjää koskevista vakuutusasioista, metsäalayrityksen toiminnasta, asiakkaiden hankkimisesta, yrityksen palveluiden hinnoittelusta, työturvallisuudesta ja yhteistyön merkityksestä.
OAMK ja MTK Pohjois-Suomi osallistuvat yhdessä kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseen, kohderyhmien tavoittamiseen ja hankkeen tuloksista
tiedottamiseen. Tiedot kaikista hankkeen tapahtumista löytyvät Instagramista (#hymythanke), facebookista (#hymythanke), sekä hankkeen virallisilta kotisivuilta osoitteesta: www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet/hymyt. Näitä seuraamalla pysyt ajan tasalla kaikista
HYMYT hankkeen tapahtumista.

Lisätietoja:
Natalia Sergina-Kishlar,
projektipäällikkö OAMK, natalia.sergina-kishlar@
oamk.fi
Meri-Tuuli Kemppainen,
hanketyöntekijä
MTK Pohjois-Suomi,
merituuli.kemppainen@mtk.fi

Oulun toimisto:
Rautatienkatu 16 C 22. 90100 Oulu.
020 413 3500
Voimia meille kaikille
haastavaan kevääseen
Hanne
Hurskainen
toiminnanjohtaja
050 472 4137
hanne.hurskainen@
mtk.fi

Kajaanin toimisto :
Kauppakatu 25 A. 87100 Kajaani
Päätoimittaja:
Hanne Hurskainen
Etusivun kuva:
Viestimedian arkisto

SPV-tapahtumassa Hannuksen Piilopirtissä Tyrnävällä yrittäjät pääsivät keskustelemaan ja
verkostoitumaan muiden SPV:tä suunnittelevien yrittäjien kanssa, kuin myös sidosryhmien edustajien
kanssa. Kuva: Meri-Tuuli Kemppainen
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MTK-Pohjois-Suomen asioita hoitaa kymmenjäseninen johtokunta
Johtokunnan jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Jari Ahlholm, puheenjohtaja
050 533 9796.
jari.ahlholm@mtk.fi
Vastuualue: Liiton johtaminen, tuotantotalous, markkinaedunvalvonta,
tukipolitiikka.
Yhdistykset:
Kärsämäki, Haapavesi

Eija Komulainen, varapuheenjohtaja
040 533 2605
eija.komulainen@kuhmo.net
Vastuualue: petopolitiikka, kuluttajatyö,
metsä, lomitus, kuntapolitiikka,
osaaminen ja hyvinvointi
Yhdistykset:
Sotkamo, Kuhmo

Timo J. Korhonen
050 521 7999
tmi.timo.korhonen@gmail.com
Vastuualue: Kasvinviljely,
avomaanvihannesviljely,
huoltovarmuus, maaseutuyrittäjyys
Yhdistykset:
Kajaani, Paltamo, Ylä-Kainuu

Samuli Leinonen
040 526 6350
samuli.m.leinonen@gmail.com
Vastuualue: Naudanlihan-tuotanto,
emolehmät, luomu, veroasiat
Yhdistykset:
Oulujokivarsi,
Vaala, Keskipiste, Rantsila, Iinseutu

Elina Junttila
040 760 2558
elina.junttila@nivala.fi
Vastuualue: Maidontuotanto,
osaaminen ja hyvinvointi, lomitus,
lampaat, hevoset
Yhdistykset:
Nivala, Merijärvi, Oulainen-Vihanti

Hanna Luukinen
045 679 1104
hannaluukinen@hotmail.com
Vastuualue: Maidontuotanto, maaseutunuoret, peruna
Yhdistykset:
Alatemmes, Liminka, Tyrnävä, Temmes,
Lumijoki, Oulunseutu, Haukipudas,

Heikki Rintala
040 766 8563
heikki.rintala@hotmail.com
Vastuualue:
Jäsenasiat, kuluttajatyö, petopolitiikka
Yhdistykset:
Haapajärvi, Pyhäjärvi

Tuomo Tamminen
050 529 0059
tuomo.tamminen@kotinet.com
Vastuualue:
Huoltovarmuus, metsä, sika-siipikarja
Yhdistykset:
Rannikko, Pyhäjoki, Hailuoto

Tuomas Laakkonen
0400 195 989
laakkonen.tuomas@outlook.com
Vastuualue:
Bioenergia, riista, poro, jäsenasiat
Yhdistykset:
Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi

Sami Nivala, Nuorten edustaja
0400 531 834
saminivala@outlook.com
Vastuualue:
Maaseutunuoret, metsä, vilja,
ympäristö- ja maapolitiikka
Yhdistykset:
Nuorten kerhot, Rannikko
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Ylintä päätösvaltaa järjestössä käyttää MTK:n valtuuskunta.
MTK-Pohjois-Suomella on valtuuskunnassa oman jäsenmäärän perusteella
viisi jäsentä. Liiton johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat
valtuuskunnan jäseniä automaattisesti. Tässä lueteltuna heidän lisäkseen
kolme muuta jäsentä valtuuskuntaan vuosiksi 2021-2022.

MaaseutuHarava 2
-hankkeen kuulumisia
MTK-Pohjois-Suomen MaaseutuHarava 2 —hanke on pyörähtänyt käyntiin
vauhdikkaasti talven 2021/2022 aikana.
Olemme järjestäneet hankkeessa monenmoista tapahtumaa, ja tapahtumat
jatkuvat aina kevääseen 2022 asti, jonka
jälkeen annamme maatalousyrittäjille
työrauhan kevät- ja kesäkiireisiin.
ProAgria Itä-Suomen asiantuntijat tekevät maatilayritysten kehittämisen arviointeja liittyen omistajanvaihdoksiin
ja yleisesti tilojen rakennemuutokseen
Kainuussa vuosina 2021–2023. Tilakäynnit on otettu vastaan hyvin, ja tilallisia on
erityisesti puhuttanut paljon kustannusten nousu ja investointien kannattavuus
näin epävarmoina aikoina.
Nyt suunnitteilla olevilla investoinneilla pääsääntöisesti tavoitteena on parantaa tilojen omavaraisuutta ja tavalla tai
toisella parantaa kannattavuutta pitkällä aikajänteellä. Tiloilla on myös pohdittu

•
•
•
•
•

25.3. Viljelijöiden kyselytunti CAP27- uudistuksesta (Teams)
5.4. Luomusitoumus- ja luomukorvausasioita: kasvintuotanto ja luomukeruualueet
7.4. Luomusitoumus- ja luomukorvausasioita: kotieläintalous
26.4. Tuki-info (Teams)
Huhtikuun lopussa viljelijöiden kyselytunti liittyen tukihakuun

Laura Mulari
050 342 3803
laura.mulari@gmail.com

Sauli Joensuu
040 560 7948
olkijoensuu@gmail.com

Heidi Kumpula
Hankepäällikkö
MaaseutuHarava 2-hanke
MTK Pohjois-Suomi
050 471 6882
heidi.kumpula@mtk.fi
pohjois-suomi.mtk.fi/maaseutuharava2
Kauppakatu 25 A
87100 KAJAANI

Jukka Ojantakanen
040 738 4375
ojantakanen@hotmail.com

UUSIA HENKILÖITÄ

Oulun toimisto. Rautatienkatu 16 C 22,
90100 Oulu (laskut tähän osoitteeseen)

Oulun toimisto:
Hanke- ja järjestötyöntekijä
Meri-Tuuli Kemppainen
050 5472340

Oulun toimisto:
Toiminnanjohtaja
Hanne Hurskainen
040 564 9804

Oulun toimisto:
Järjestöagrologi
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Oulun toimisto:
Toimistoassistentti
Liisa Pennanen
050 349 2623

Oulun toimisto:
MTK-Metsälinja
Markku Ekdahl
040 357 6377

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Kiinteistöarvioija,
maanmittausinsinööri (AMK)
Valte Maaninka 040 645 3827
valte.maaninka@arviointikeskus.fi

Kajaanin toimisto:
Kenttäpäällikkö
Markku Karjalainen
040 539 1623

Kajaanin toimisto:
MTK-Metsälinja
Seppo Miettunen
040 822 5321

Kajaanin toimisto:
Hankepäällikkö
Heidi Kumpula
050 471 6882

MTK:N JÄSENENÄ

Facebook sivu: MTK-Pohjois-Suomi
Ajankohtaista tietoa tapahtumista ja
muista meille tärkeistä asioista.

isompia investointiketjuja, joiden avulla
pyritään kehittämään yritystä vastaaman tätä aikaa. Maatiloilla pohditaan
myös sitä mikä on tilakohtainen järkevä
taso investoinneille ja niiden vaikutus ja
vaikutuksen jakautuminen vuosille.
Liittyen sukupolvenvaihdoksiin tai tilan omistajan vaihdoksiin tilanteet ovat
olleet hyvinkin erilaisia: tilan siirtoa on
joko valmisteltu pidempää tai hankkeen
päivä on ollut ensimmäinen aiheen tiimoilla. Tässä tiivistyykin hankkeen yksi
tärkein kohta eli omistajuuden vaihtoa
olisi hyvä alkaa pohtimaan ja suunnittelemaan jo hyvissä ajoin, jotta muutos
saadaan hoidettua mahdollisimman jouhevasti.
Tähän mennessä arviointikäyntejä on
tehty 20 kpl Kainuussa. Jos tilasi sijaitsee
Kainuussa, ja olet kiinnostunut arviointikäynnistä, otathan yhteyttä hankkeen
hankepäällikköön Heidi Kumpulaan.

Tulevia tapahtumia MaaseutuHarava 2 —hankkeessa

MTK-PohjoisSuomi
toimiston väki:

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mtk.fi
pohjois-suomi.mtk.fi/pohjoissuomi

Pohjois-Suomi

Ajankohtaiset tapahtumat löydät liittomme
sosiaalisesta mediasta sekä intertnetsivuiltamme!

EDUSTAJAT MTK:N
VALTUUSKUNNASSA

Kajaanin toimisto. Kauppakatu 25 A,
87100 Kajaani

UUTISJYVÄT

Instagram: mtkpohjoissuomi
Ajankohtaista asiaa tiiviissä muodossa.
Pohjois-Suomen maaseutunuorten
oma tili PSManut

Youtube: MTK-Pohjois-Suomi
Videoita tapahtumista,
toiminnanjohtajan terveisiä, jumppavideoita…

• Saat edunvalvontaa kotimaassa ja kansainvälisesti
• Saat jäsenpalveluita: Ajankohtainen tieto.
Tilaisuudet ja koulutus.
Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut.
• Kuulut maaseutuelinkeinojen etujärjestöön
• Kattavat jäsenedut:
Tutustu tarkemmin www.mtkhankinnat.fi

Hei!
Olen Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n uusi työntekijä Valte Maaninka. Olen kotoisin Posiolta ja opiskellut
maanmittausinsinööriksi Lapin ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä.
Työt Arviointikeskuksessa olen aloittanut helmikuun alkupuolella. Jo kulunut kuukausi on osoittanut työtehtävät
mielenkiintoisiksi ja laaja-alaisiksi. Tarkoituksena on jatkaa Vesa Hakolan tekemiä
työtehtäviä, kun hän jää eläkkeelle tulevan kesän aikana.
Vapaa-ajalla pidän kaikenlaisesta liikunnasta ja ykköslajina on jääkiekko harrastetasolla. Tykkään myös ulkoilusta ja
retkeilystä.
Oli mukava tulla töihin Oulun alueelle
ja aloittaa yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan
sekä sen lähialueiden maanomistajien ja
muiden toimijoiden kanssa. Toivon, että
tapaan teitä arviointitöiden merkeissä.
Hyvää kevättalvea!
Ystävällisin terveisin
Valte Maaninka
Kiinteistöarvioija,
maanmittausinsinööri (AMK)
Maanomistajien Arviointikeskus Oy

Elämäsi rennoimmat
puukaupat

TEE PARH AAT PUU KAU PAT
ASIA NTU NTIJ OIDE MME AVU LLA
Käyttäessäsi Metsänhoitoyhdistyksen Puukaupan toimeksianto -palvelua
sinun ei tarvitse huolehtia yksityiskohdista.
Omaan harkintaasi jää, kuinka aktiivisesti osallistut puukaupan eri
vaiheisiin. Mikset antaisi puukaupan tekoa osaaviin käsiin?
Metsänhoitoyhdistyksen kattavat puukauppapalvelut:

www.mhy.fi/puukauppa

Minut löytää Oulun toimistolta!
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Edunvalvontaa
sukupolvien ketjussa
MTK:ssa luottamushenkilöitä on järjestön joka portaassa ja heillä on merkittävä rooli edunvalvonnan tekemisessä.
Luottamushenkilön työ perustuu omaan kiinnostukseen ja
tehtävää hoidetaan oman arjen

ohessa. Joskus luottamushenkilön tehtävät vievät aikaa paljon
ja eteen voi tulla myös erilaisia
haasteita. Yksi MTK:n arvoista
on jatkuvuus yli sukupolvien –
tällä tarkoitetaan sukupolvelta
toiselle siirtyvää tilaa sekä huo-

lehtimista siitä, että tuotanto
voi kestävällä tavalla jatkua samalla paikalla vuodesta tai vuosisadasta toiseen. On kuitenkin hienoa todeta, että joidenkin jäsenten kohdalla jatkuvuus
yli sukupolvien toteutuu myös

luottamushenkilönä toimimisessa. Näin on tapahtunut nykyisessä MTK- Ylä-Kainuun yhdistyksessä Soili ja Laura Mularin sekä MTK-Oulunseudun yhdistyksessä Urpo ja Petteri Heikkisen kohdalla. Heillä kaikilla on

1. Mikä sinut aikoinaan sai
lähtemään mukaan MTK:n
toimintaan ja millaista
toiminta oli, silloin kuin
aloitit?

Vähäsöyringin Pentiltä lahjoituksena kaksi vanhaa traktoria,
jotka talkoilla kunnostimme ja
päätimme lahjoittaa ne Venäjälle Vuokkiniemen kuntaan. Olin
itse mukana viemässä traktoreita. Oma ”urani” yhdistyksen pj:nä oli aika pitkä mutta antoisa.
Kokouksissa oli porukkaa, niin
yhdistyksen kuin kerhon. Nuorten kerhoja ei taida monia enää
olla ja yhdistysten määräkin hieman laskenut liitosten myötä.
Yksi asia on mielestäni säilynyt.
MTK:ta on tarvittu silloin ja tarvitaan edelleen.

kun muutin Suomussalmelle,
niin minut valittiin nuorten tuottajien sihteeriksi, en muista kuka
oli yhteyshenkilö, joka ylipuhui.
Silloin oli todella paljon kaikenlaista toimintaa, esimerkiksi lentopalloa ja hiihtokisoja järjestettiin; Suomussalmellakin oli
silloin nuoret tuottajat. Viimeiset luottamustehtävät olivat vpj
Kainuun liiton johtokunnassa
ennen yhdistymistä ja jäsenenä
sosiaalivaliokunnassa. Olin myös
Maa- ja metsäsäätiössä. Harmillista, että lomitusta ei saa enää
kokouksiin, osallistuminen ei ollut sen takia koskaan ongelma.

MTK:n toiminnasta hyvin vähän
tietoa, mutta kai se silloin jo kiinnosti sen verran että suostuin.
Sitten minut valittiin seuraavan
vuonna nuorten valiokuntaan
ja muutamaa vuotta myöhemmin valtuuskuntaan. Yhdistyksessä kerkesin toimia myös puheenjohtajana ennen kuin nyt
jäin kokonaan pois. Kokemusta
on tietenkin kertynyt lisää. En
tiedä onko toiminta niinkään
muuttunut, mutta ero on esimerkiksi nuorten toiminnan ja
valtuuskunnan välillä, nuorten
toiminnassa olemalla oli kynnys
matalampi aloittaa, se keskittyy
enemmän kuluttajavaikuttamiseen.

Urpo Heikkinen:
Rokua peruskurssi kesäkuussa
1976. Sieltä lähti MTK aatteen
jalostus 16 pojan päähän. Olihan juttua kotona ollut, kun isäni toimi Kempeleen tuottajayhdistyksen sihteerinä. Risto Rusko ja Heino Poutiainen vetivät
kurssin. Muutama vuosi meni
ilman isompaa toimintaa omalla kohdallani käytyäni lukion, armeijan ja monttukoulun, kunnes
80-luvun alkupuolella perustettiin Kempeleen Nuoret Tuottajat. Kerhon toiminta oli aktiivista. Voitettiin monet kerrat ”poika
kotiin” liiton toimintakilpailussa.
Jossain vaiheessa minut valittiin
kerhon pj:ksi. Ehkä mieleen painuvin tempaus oli, kun saimme

Petteri Heikkinen:
Mukaan lähdin varmaankin "perhevelvoitteesta", kun isäni on
pitkään ollut MTK-aktiivi. En kyllä muista, että toiminta olisi ollut
hirveän erilaista.
Soili Mulari:
Olisikohan ollut syksyllä 1980,

Laura Mulari:
Minua kysyttiin nuorten edustajaksi Suomussalmen yhdistykseen 2011, setäni oli silloin yhdistyksessä ja soitti, että tarvitsisivat uuden nuoren, kun edellisellä tuli ikäpykälä täyteen. Itse
olin vielä silloin opiskelemassa ja

2. Oletko saanut mielestäsi
riittävästi opastusta ja
koulutusta luottamustoimen
hoitamiseen? Jos olet,
keneltä? Onko tässä jotakin
kehitettävää?
Urpo Heikkinen:
Mielestäni olen. Kursseja ja koulutuksia on vuosien varrella ollut
todella paljon ja käytännön toiminta yhdistyksen hallituksessa/
pj:nä on opettanut myös paljon.
Liiton toimihenkilöt eri vuosikymmeninä ovat aina auttaneet
apua tai oppia pyydettäessä. Ennen mentiin koulutuksiin ja kursseille, vaikkei henkilö ollut yhdistyksen hallituksessa tai –toimihenkilönä. Sieltä saattoi saada
kipinän, että minäpä alan toimia
viljelijän etujen parantamiseksi.
Tuottajayhdistystoiminnan rooli on tärkeä, jos halutaan uusia
ihmisiä mukaan luottamustoimiin. Pitäisikö enemmän ilmoitella yleisistä kokouksista tai niin
kuin meidän yhdistyksen syyskokous oli todella hyvä, kun siihen oli liitetty tutustuminen uuteen liikkeeseen. Eli tarkoitan tällä sitä, että varsinaisen kokouksen lisänä on jotain erilaista.
Petteri Heikkinen:
No itseasiassa en ole juurikaan
MTK toimiin saanut koulutusta,
toki vie jo pitkälle, kun on tällainen sosiaalinen ja avoin uusille
asioille.

Soili ja Laura Mulari

takanaan päättynyttä tai vielä aktiivisena olevaa toimintaa
järjestön eri luottamustoimissa usealla järjestön eri tasolla.
Kävimme kyselemässä heidän
mietteitään luottamushenkilön
elämästä:

Soili Mulari:
Olen saanut, tulin Kainuun
osuusmeijerin tuotantoneuvojana työhön, joten tunsin viljelijät
mikä auttoi myös MTK:n toiminnassa. Ja Kainuun viljelijät olivat
vetämässä mukanaan MTK:n toimintaan.
Laura Mulari:
Olen saanut, olen käynyt mm.
medialähettiläs koulutuksen sekä vaikuttajavalmennuksen, ne
tulivat varmaan sen myötä, kun
minut valittiin nuorten valiokuntaan. Itse johtokuntatyöskentelyyn en käynyt mitään koulutusta, se johtui omasta laiskuudesta, niitä oli kyllä tarjolla useasti,
mutta muilta johtokuntalaisilta sain kyllä neuvoja paljon sen
toimen hoitamiseen.
3. Millaisena näet MTK:n
roolin tänä päivänä sekä
tulevaisuudessa?
Urpo Heikkinen:
MTK:han on aina ollut viljelijän
tuki. Varsinkin nyt tämän rajun
kustannuskriisin myötä on painetta laitettava tuottajahintojen
nousuun saamiseksi. Suomessa
eläintenhoito ja peltoviljelyn taso on huippuluokkaa. Tiloilla on
järjestetty jo pitkään tapahtumia
yms, joissa kuluttajat/koululaiset
on päässeet tutustumaan olosuhteisiin ja työtapoihin tiloilla.
Silti sitä pitää todistella kuluttajille, virkamiehille, medialle toimintatapoja ja mitä kaikkea pitääkin. Se turhauttaa. Nämä asiat
on usein viljelijälle itsestäänselvyyksiä. Itsellä on seuraava ajatus mitä toimivan maatalouden
pitäisi olla: Hoidamme viljelymaat ja eläimet mahdollisimman hyvin. Tuotamme suomalaisille laadukkaat puhtaat elintarvikkeet. Saamme tällaisella
toiminnalla toimeentulon itsellemme ja perheellemme. Kaikki
muu, mikä ei tähän sovi on politiikkaa. Ehkä naiivi ja kliseinen
ajatus, mutta totta.
Petteri Heikkinen:
MTK:n rooli minun mielestä pitäisi ehkä olla hivenen kantaa ottavampi ja sellainen, joka saa muutoksia aikaan, tämän päivän politiikka ja säännökset jyräävät maataloustuottajien yli kovin herkästi.

UUTISJYVÄT
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Soili Mulari:
Harvojen käsissä. Minusta se on
nykyään ennen kaikkea valtakunnallista edunvalvontaa. Yhdistykset on yhdistyneet. Kuluttajatyö
puoli on uusia asia, aloittaessani
sitä ei juurikaan tehty.
Laura Mulari:
Toivon, että MTK:n toiminta jatkuu, mutta se varmasti on ison
muutoksen edessä. Ellei maa- ja
metsätalous yrittäminen muutu
kannattavammaksi, niin vähenevistä yrittäjistä yhä pienempi osa
enää kerkiää mukaan edustamaan ja huolehtimaan yrittäjien
edunvalvonnasta sekä kuluttajatyöstä. Jotta edes edunvalvonta olisi toimivaa ja tehokasta ja
viesti alkutuotannon tilanteesta
ja sen tärkeydestä menisi eteenpäin, vaatii se paljon aikaa ja jaksamista ja valitettavasti tänä päivänä harvalla sitä on. Ja MTK:n
näkökantaa ja voimavaroja tarvitaan, meidän asioita ei aja yhtä
ahneesti kukaan muu, ei Suomessa saatikka Brysselissä.
4. Mitä terveisiä haluaisit
sanoa jäsenelle, joka miettii
yhdistyksen luottamustoimeen
mukaan lähtemistä?
Urpo Heikkinen:
Olen 2/3 elämästäni ollut MTK:n
luottamustoimissa mukana. On
ollut huikeaa aikaa. Kun täytin 50,
sain eräältä viljelijäkollegalta isolle paperille tehdyn tekstin ” Upe,
viljelijä sinua varten”. Tuo teksti
merkkas minulle todella paljon.
Kiitos tekemästäni työstä viljelijöiden eteen. Nuoret ja vanhemmatkin. Menkää kokouksiin, tilaisuuksiin. Hakeutukaa luottamustoimiin. Yhteistyö saman henkisten ihmisten kanssa on antoisaa.
Petteri Heikkinen:
Rohkeasti mukaan vaan! Tässä
tapaa paljon ihmisiä maatalouden parista. Saa olla osana vaikuttamassa ja ilman meidän monien ääntä maa- ja metsätalouden asiat olisivat todennäköisesti huonommin.
On myös ilo kertoa maatalou-
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den positiivista sanomaa kuluttajille.
Soili Mulari:
Oli mukava, kun pysyi koko ajan
ajan tasalla, lehtiä lukiessa tiesi jo
mistä puhuttiin. Oppi tuntemaan
uusia ihmisiä ympäri Suomen.
Laura Mulari:
Jos edunvalvonta tai kuluttajatyö
kiinnostaa niin ehdottomasti, aina mukavampaa mitä enemmän
väkeä osallistuu. Uusia ajatuksia
tarvitaan ja se motivoi niitä vähän
väsyneempiäkin taas jatkamaan.
Minä olen saanut paljon MTK:sta;
tietoa ja taitoja sekä uusia tuttuja. Kokoukset ovat mukavia, kun
ohessa keskustellaan muutakin
kuin kokousasiaa, ei niin tylsiä
kuin äkkiseltään voisi luulla.
5. Onko jotakin erityistä
tapahtumaa/asiaa, joka
on jäänyt mieleesi oman
toiminnan ajalta?
Urpo Heikkinen:
Onhan niitä paljonkin. Olin liiton johtokunnassa ja jäsenenä
MTK: ympäristövaliokunnassa.
Liisa Pietola pyysi minua vastaväittäjäksi Luken tutkijalle Suomen Suoseuran tilaisuuteen, aiheena suopeltojen ympäristöystävällinen viljely. Suostuin, koska
pidän haasteista. Mietin kotona,
ennen tilaisuutta, teenkö jonkin
powerpoint esityksen vai miten
hoidan jutun. Tulin siihen tulokseen, etten tee. En tiennyt, mistä
Luken edustaja puhuu. Joten tein
A3:lle ranskalaisilla viivoilla asiat,
mitä aion sanoa. Itse tilaisuus oli
Hesassa Säätytalolla; sali täynnä
porukkaa, enkä tuntenut ketään.
Vuoromme tullessa Luken tutkija
esitteli suopeltojen tukimuotoja.
Kaikilla minua edeltäneillä oli ollut jokin esitys, joka oli heijastettu screenille. Minulta kysyttiin
mennessäni puhujapönttöön:
onko esitettävää. Puistin päätäni. Vesitalous kuntoon, kalkitus,
maanäytteisiin perustuva lannoitus takaa suoperäisiltä pelloilta
hyvän sadon. Sanoin tämän olevan viljelijän kannalta parasta

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS

Petteri ja Urpo Heikkinen.
ympäristönsuojelua. Lisäksi sanoin suopeltojen tukimuotojen
olevan liian lyhytkestoisia, että
viljelijät niitä juurikaan käyttäisivät. Siinä oli lyhyesti sanomani.
Sain tilaisuuden jälkeen spostin
Suoseuran silloiselta pj:ltä. Hän
kiitteli esitystäni juurikin siitä
syystä, ettei ollut sitä powerpoint
esitystä ja että puheenvuorossani oli käynyt ilmi olevani itse suopeltoja viljellyt viljelijä. Hieno kokemus tuokin.
Petteri Heikkinen:
Ehdottomasti maaseutunuorten
tapahtumat!!! Ne ovat huippu
hauskoja!!!
Soili Mulari:
Suomussalmella oli hullun lehmän tautiepäilys ja Kainuun Sanomissa oli otsikko että ”Soili
Mulari tietää, mutta ei kerro”. Tilan emäntä otti yhteyttä minuun
huolestuneena epäilystä, toimittajat pyöri pihalla kuvaamassa.

Laura Mulari:
Ensimmäisenä syksynä osallistuin Uudet tuulet-risteilylle Tallinnaan, uusien tuttujen lisäksi
sain jonkun mahataudin ja siellä
lisäksi ylipuhuivat osallistumaan
nuorten syysparlamenttiin, joka
oli pari viikkoa myöhemmin. Ne
on jäänyt molemmat mieleen.
Ensimmäisinä vuosina osallistuin aika moneen tapahtumaan
ja koulutukseen.
6. Onko kahdessa sukupolvessa
yhdistystoiminnassa mukana
olemisessa kohdattu
haasteita?
Urpo Heikkinen:
Ei oo mun mielestä meillä ollut
haasteita. Keskustellaan ja pohditaan asioita. On ollut helppoa.
Itse, kun olen jo jättänyt enimmän osan luottamustoimistani
annan kyllä tukeni ja kokemukseni pojalleni, jos hän sitä tarvii. Nuoret tuo aina jotain uutta

ja jos siihen yhdistetään jonkin
verran historiaa, niin yleensä hyvä tulee.
Petteri Heikkinen:
Ei oo ollu haasteita. Enemmänki mukava aina perkata MTK:n
asioita muutenkin.
Soili Mulari:
Ei olla tyttären kanssa oltu missään yhtä aikaa. Olen kyllä yrittänyt kannustaa mukana olemiseen, tärkeää juuri ajan tasalla
pysymisen kanssa sekä saa uusia
tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.
Laura Mulari:
Ei ole ollut ongelmia, ei olla äidin kanssa oltu missään luottamustoimessa yhtä aikaa. Ihmiset tulleet juttusille, kun kuulleet
sukunimen ja tiedustelleet, että
olenko Soili Mularille sukua - että ehkä se on ollut enemmän etu
kuin haitta :D

ERITYIS- JA TURVALASIEN
ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1980

ULLA KÄKELÄ LKV

• Välitän metsäkiinteistöt,
eräpaikat sekä tontit satojen
kauppojen ja yli 20 vuoden
kokemuksella
• Kauppakirjojen teot
• Lomarakennusten sekä
tonttien arvioinnit
• Kaupanvahvistukset
• Toimialueena koko Lappi

YLI 30 VUODEN KOKEMUS
JATKUVA KEHITYS
VASTUULLINEN TOIMINTA
Erityislasit
Muotolasit

Paloturvalasit
Vesileikkaus

PRINTTILASIT JA SISUSTUSLASIT, KYSY!
PLG Haapajärvi Oy

Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi
Puh. 040 735 1360 ulla@kakela.fi

www.etuovi.com • www.ullakakela.fi

Turvalasit
Printtilasit

Konikuja 5
85800 HAAPAJÄRVI
p. 08 764 085
www.plgprinting.fi

Sahatie1
74700 KIURUVESI
p. 044 709 3199
www.plg.fi

Tunnetko tuotantosi
kustannukset?
Tuotantokustannusten tunteminen antaa vakaan
pohjan hallita maatilan taloutta.
Kustannusten haarukointi jo viljelyä suunniteltaessa auttaa arvioimaan, millainen sadon määrä
tai tuotto hehtaarilta tarvitaan. Mitkä tekijät
vaikuttavat eniten tulokseen? Miten asia voidaan
korjata, että viljely on kannattavaa?
Hyödynnä kokonaisvaltainen
ja monipuolinen tuotannon,
talouden ja johtamisen
osaamisemme.
proagriaoulu.fi
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Monialayrittäjyys on
horjumaton
voimavara
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vator. Puikula on Ilkan kellarin
vähemmistöosakas ja on vaativuutensa takia jäämässä pikkuhiljaa pois.
Ilkka kuuluu Vihannissa toimivan Pohjolan Perunan sopimusviljelijöihin.
- Yhteistyö on sujunut mutkattomasti. Perunalla riittää kysyntää, joskin kulut, kulutustottumukset ja kasvinsuojelutoimenpiteet tuovat alaan aina omat
haasteensa. Kustannuksia lisäävät erityisesti lisääntyneet kasvinsuojeluruiskutukset. Ennen riitti
pari peltokeikkaa, mutta nykyisin
ruttoruiskutukset tarvitsevat 5-7
käyntikertaa.
Maaseudun tarjoamat työllistymismahdollisuudet eivät rajoitu Ilkan kohdalla ainoastaan perunanviljelyyn ja lumiurakointiin.
- Toimin keikkaluontoisesti
myös levyseppä-hitsaajana sekä
hirsirakentamiseen erikoistuneena timpurina. Nämä kaksi palvelumuotoa työllistävät hyvin ja
erityisesti puupuolella riittää kysyntää. Hirsirakentamisen suosio
on kasvanut ja näkyy mukavasti
myös tilauskannassa.
- Erityisesti massiivihirsirakennuksilla on nyt nostetta. Valmistan pääasiassa 8 tuuman pelkkahirrestä muun muassa saunarakennuksia, laavuja ja muita pihan

Aikoinaan vanhasta navetasta tehty perunakellari toimii nykyään hirsirakentamiseen erikoistuneen Ilkan
puusepänverstaana. - Tilat mahdollistavat ympärivuotisen työskentelyn.
pienrakennuksia. Kaikki muut
työvaiheet teen itse, mutta varsinaisen hirsien veistämisen ostan
ulkopuoliselta ammattilaiselta.
Toki hirrenveistokin kiinnostaa,
mutta hirsirakentamisessa on
muutenkin niin monta ja ennen
kaikkea aikaa ja tarkkuutta vaativaa työvaihetta, että kaikkeen
ei yhden miehen aika riitä, Ilkka
kertoo.
Ilkan luotsaama Alapään Saha ja
Hitsaus tarjoaa perinteisen kenttäsahauksen lisäksi myös vannesahausta sekä tarvittaessa myös
höyläyspalvelua.
Ilkka on muuttanut vanhasta

navetasta tehdyn perunavaraston puusepänverstaaksi, joten
lähes kaikki tilan toiminnot ovat
kätevästi samassa pihapiirissä.
- Monialayrittäjyys on maaseudun tärkeimpiä voimavaroja,
mutta kaikkia munia ei kannata
laittaa kuitenkaan samaan koriin.
On tärkeää, ettei ketju katkea,
vaikka yksi lenkki pettää. Juuri
tämän varmistamiseksi olen pyrkinyt rytmittämään yritystoiminnan ympärivuotiseksi. Puurakentaminen tukee mukavasti perunanviljelyä ja muut oheispalvelut
antavat selkänojaa kokonaisuudelle ja tuovat samalla tarvittavaa
lisämaustetta myös työn mielek-

kyyttä ajatellen.
Ilkan mukaan itsensä työllistämisessä on tärkeää muistaa myös
jaksaminen.
- Jääkiekko on minun keinoni
rentoutua. Tällä hetkellä pelaan
pienellä liekillä, mutta kaukalon
kutsuun ei voi olla kuitenkaan
vastaamatta. Aktiivivuosinani
olin mukana jopa amputoitujen
jääkiekkomaajoukkueessa. Kansainvälisiltä kentiltä tuli muutama MM-mitali sekä erittäin paljon muistorikkaita kokemuksia.
Nämä kannattalevat eteenpäin ja
antavat oman vahvuutensa myös
yrittäjyyteen.
Teksti ja kuvat: Anne Anttila

Ruokaketju näkyväksi – koulutushanke alkutuottajien
vastuullisen viestinnän tehostamiseen on lähtenyt käyntiin!
Hankkeessa vahvistetaan alkutuottajien viestintäosaamista.
Hankkeen tavoitteena on antaa
yrittäjille varmuutta ja osaamista
vastuullisesta tuotannosta viestimiseen eri tilanteissa. Hankkeessa opetellaan käytännönläheisissä työpajoissa käyttämään
nykyaikaisia viestintäkanavia tehokkaasti ja kunkin yrityksen arkeen sopivalla tavalla. Yrittäjät
pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja vahvistamaan
asemaansa niin markkinavuoropuheluissa kuin alasta käytävissä

keskusteluissa.
1.8.2021–31.12.2023 toteutettavaa hanketta hallinnoi ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, osatoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK
Pohjois-Suomi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hankkeen tavoitteena on, että tuottajat oppivat vastuullisen
imagon rakentumisen perusteet
sekä viestinnän ja verkostoitumisen merkityksen yrityksen kilpailutekijänä. Hankkeen myö-

tä tuottajat oppivat näkemään
säännöllisen viestinnän keskeisenä ja luontevana osana yrityksen strategiaa ja vastuullista
toimintaa. Käyttöönsä tuottajat
saavat selkeitä ja helposti arkiseen työhön istuvia viestinnän
työkaluja.
Viestintätaitoja opitaan kolmessa koulutuskokonaisuudessa: vastuullisen yrityksen brändi
vahvaksi, markkinoi verkostossa
ja viestit eri välinein. Koulutuskokonaisuudet sisältävät teoriaa
aiheesta ja runsaasti käytännön
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MTK Oulunseudulla
kuluttajatyön teemavuosi 2021

Ilkka Tuuttila on maatalousalan
moniottelija ja työllistää itsensä
ympärivuotisesti. Perunanviljelyn ohella Ilkka on erikoistunut
myös hirsirakentamiseen.
Räjähdeonnettomuudessa
osan kädestään menettänyt Ilkka Tuuttila ei anna rajoitteen olla
esteenä yritystoiminnalleen.
- Varpaasta tehtiin amputoituun kämmenosaan toimiva
peukalo, joten siirrännäisen avulla olen pärjännyt kaikissa tilan
töissä, koneiden huoltohommista lähtien, pyhäjokinen maatalousyrittäjä luonnehtii hymyillen.
Ilkka Tuuttila ei pelkää työtä eikä myöskään yrittäjyyden mukana tuomia haasteita.
- Olen aina ollut perso työlle.
Maatalon poikana olen kasvanut
siihen, että tekevä työtä löytää ja
sitä mitä ei osaa, oppii tekemällä. Kokemuksen, kiinnostuksen ja
ennen kaikkea virheiden kautta
hankittu tietotaito on vahvuus,
joka kannattelee haasteellisimpinakin hetkinä eteenpäin.
Ilkka otti perunanviljelyyn erikoistuneen kotitilan nimiinsä
vuonna 2014.
- Vanhemmat ovat luoneet ympärille toimivat raamit, joten sain
tilanpitoon hyvät lähtöasetelmat.
Myös tuotantosuunta säilyi entisellään, joskin viljelyala on vuosien saatossa hieman kaventunut. Tällä hetkellä perunalla on
noin 18 hehtaaria ja viljelyksessä
kaksi ruokaperunalajiketta, Marabel ja Puikula sekä ranskanperunalajikkeisiin lukeutuva Inno-
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harjoituksia. Yhden koulutuspaketin kokonaishinta on 100 € (+
alv 24 %).
Hankkeen aikana järjestetään
benchmarking-opintomatka,
jossa tuottajat pääsevät tutustuman käytännön esimerkkeihin vastuullisesta viestinnästä. Opintomatkasta tiedotetaan
myöhemmin.
Tule mukaan kehittämään yrityksesi viestintää! Hankkeen
nettisivuilta pääset ilmoittautumaan koulutuksiin ja kuulemaan hankkeen ajankohtaisista

asioista: www.proagriaoulu.fi/fi/
ruokaketju-nakyvaksi/
Lisätietoja:
Taru Koskinen,
projektipäällikkö
ProAgria Oulu, p. 041 731 0368,
taru.koskinen@
maajakotitalousnaiset.fi
Meri-Tuuli Kemppainen,
hanketyöntekijä
MTK Pohjois-Suomi,
p. 050 547 2340,
merituuli.kemppainen@mtk.fi

MTK Oulunseutu haluaa panostaa
toiminnassaan kuluttajatyöhön – tämä asia näkyi vahvasti heidän toiminnassaan kuluneena vuonna. Vuoden
2021 he olivat toiminnassaan nimenneet Polku hyvään – tapahtumavuosi Oulunseudun lapsille, nuorille ja
lapsiperheille. Alkuvuonna 2021 he
järjestivät polkutraktorikampanjan
päiväkodeille. Kampanja oli Hyvän
mielen kilpailu päiväkodeille, jossa
pyydettiin varsin vapaamuotoisesti piirtämään, kirjoittamaan, taiteilemaan, laulamaan tai esiintymään
yhdistykselle. Teemana oli suomalainen ruoka tai suomalainen maatalous (maatila). Mukaan lähti kaikkineen
42 päiväkotia, joista yhdistykselle lähetettiin paljon erityisesti teemaan
liittyviä piirustustöitä ja niinpä yhdistys toimitti kaikkineen 42 polkutraktoria Oulun alueen päiväkoteihin,
osa traktoreista saatiin lahjoituksena
Hankkijalta.
Kampanjan tavoitteena oli mm. lisätä MTK:n, suomalaisen ruuan ja
maatalouden tunnettuutta kaupunkiseudun päiväkodeissa sekä lasten
kodeissa. Tärkeää oli myös positiivisen keskustelun ja hengen luominen
suomalaisen ruuan ja maatalouden
ympärille.
Kampanjassa yhdistys halusi myös
tuoda eloa koronan vuoksi hiljentyneeseen lapsiperheille suunnattuun
kuluttajatempaustyöhön sekä saada
some-kanaville mukavaa sisältöä las-

ten tuotosten kautta. Kampanja onnistui yli odotusten ja innosti yhdistystä edelleen tekemään lisää kuluttajatyön saralla.
Syksyllä yhdistys lähti toteuttamaan MTK:n valtakunnallista Kokkaa
Kotimaista- kampanjaa. Siinä kohderyhmänä oli yläkoulujen 8-luokan valinnaiset kotitalousryhmät. Kampanjan materiaalista löytyi reseptivihko, jossa oli ohjeet kolmen ruokalajin ateriaan. Yhdistys toimitti ja MTK
keskusliitto kustansi ruokiin tarvittavat kotimaiset raaka-aineet kouluille ja näin oppilaat pääsivät kokkaamaan ohjeiden mukaisen aterian.
Kampanja otettiin kouluilla vastaan
todella hyvin - erityisesti kotitalousopettajien antama positiivinen palaute lämmitti mieltä. Kampanjaan
lähti mukaan 15 koulua eri puolilta
Oulua ja oppilaita mukana oli noin
1000. Tämän lisäksi yhdistys laajensi kampanjaa ja kustansi yhden erillisen tilaisuuden Oulun Normaalikouluun, jossa kotimaisista aineksista
pääsivät kokkaamaan lukiolaisetkin.
Loppuvuonna tehtiin yhdistyksen
ja MTK Pohjois-Suomen liiton yhteinen Ruokakassi- kampanja. Kampanjalla tavoiteltiin vaikeassa tilanteessa
olevien lapsiperheiden auttamista
sekä MTK:n tunnettuuden kasvattamista monipuolisesti eri kohderyhmissä positiivisen kautta. Samalla haluttiin myös muistuttaa ruuan arvos-

tuksen tärkeydestä sekä tuoda esille
ruuantuottajien vaikeaa tilannetta.
Kampanja toteutettiin osin Atrian
hanketuella ja loppuosan kustannuksista maksoi MTK- Oulunseutu.
Kampanjassa lahjoitettiin lapsiperheille 50 kpl ruokakasseja, jotka sisälsivät kotimaisia ruokatuotteita monipuolisesti. Lahjoitukset toimitettiin
seurakuntien kautta vähävaraisille
perheille joulukuussa. Ruokakassin
mukaan sujautettiin kirje, jolla haluttiin kertoa ruuantuottajien tilanteesta, keskiössä siinä oli sanoma ruuan
arvostamisesta. Kampanjaan toteuttamisessa oli mukana kolme tärkeää
yhteistyökumppania. Yksi niistä oli
Kaakkurin Citymarket, josta saatiin
veloituksetta ruokakassien keräily ja
pakkaus. Toinen oli Prikka-kiertoon
hanke, joka järjesti veloituksetta
ruokakassien kuljetukset eri alueille.
Kolmas tärkeä tekijä tässä ketjussa oli
seurakunnat, jotka toimittivat ruokakassit perille ruoka-apua tarvitseville
lapsiperheille. Perheiltä, jotka tämän
Ruokakassin vastaan ottivat saatiin
todella hyvää palautetta ja myös isot
kiitokset. Saatu palaute innostaa jatkamaan kuluttajatyötä -mietinnässä
on jälleen jotakin uutta vuoden 2022
toimintaan, sillä yhä edelleen koemme tärkeäksi viedä kuluttajille tietoa
kotimaisesta ruoantuotannosta, toteaa MTK-Oulunseudun puheenjohtaja Tarja Lamberg.

PIENNARJYRSIN
Pyörimissuunta
vaihdettavissa

Kärsämäki • 0400 687 987 • topi-koneetoy.fi

Maaseutuyrittäjälle asiantuntevaa
palvelua työsuhdeasioissa
www.tyonantajat.fi | p. 09 7250 4500

Oulun ja Lapin lääni
Juuso Jussila
040 838 1648
Myös rahtityöt: Lihat kaupan myyntipakkauksiin
www.savokarjalanliha.fi
Jouko Koistinen
0500 278 548

Toimisto
017 261 8919

Vanhanajan

FLANELLIPAITA
Mukavin paita juhlaan ja arkeen
MUSTARAITA

VIHREÄRAITA

koot 48-58
koot 60-66

29€
39€

Uusi väri!

VILLAPAITA

SINIPUNARAITA

Myymälä:

Polkutraktorikisan kuvasatoa, kuvaaja Tarja Lamberg.

Keskustie 1, Ranua | Parkano

OSTAMME

TILA TEURASTAMO LIHAJALOSTAMO

www.viskaalin.fi

Osta
netistä, puhelimitse tai
Ranuan myymälästä

www.obelia.fi
0400 235 155

NAVETTAHANKE
MIELESSÄ?

TEURASNAUTAA
(maito- ja liharodut)
TERNI- JA
VÄLITYSVASIKKAA
KASVATUKSEEN
Teurasnaudat:
040 145 2681
Vasikat:
0400 684 737
toimisto@viskaalin.fi

98€

Lähetä suunnitelmakuvat Ransucolle!
Meiltä parhaat merkit –
kalusteet, kumimatot, parsipedit,
lantakoneet ja vesilaitteet
AUTO- JA
TRAKTORIHUOLTO
Suihkonen & Pihlajamaa
Massey-Ferguson-, Hitachi-,
Claas-, Kobelco-,
Avant-varaosat kaikkialle
Suomeen!
Huoltoautomme palvelevat
koko maassa!
Suopellontie 3, Ylivieska
P. 08 425 369 / 0400 283 080
0440 711 793

www.ajth.fi

The specialist in Livestock Drinking Solutions

RANSUCO OY | puh. 02-484 080 | www.ransuco.fi
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Maaseutunuorten
valiokuntalaiset esittäytyvät
Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita MTK:n jäseniä.
Maaseutunuoret ovat maaseudun nuorta voimaa ja vimmaa,
tekevää ja aikaansaavaa joukkoa. Maaseutunuorten toimintaa on järjestössä keskusliitossa,
alueellisissa tuottajaliitoissa sekä
kuntatasolla yhdistyksissä.
MTK Pohjois-Suomen maaseutunuorten valiokuntaan kuuluu
12 henkilöä ja toimikausi heillä
on kolme vuotta. Valiokunnan
jäsenissä on niin maataloustuottajia ja maaseutuyrittäjiä, kuin
myös alan opiskelijoita tai muuten alalla työskenteleviäkin. Heitä yhdistävänä tekijänä on halu
vaikuttaa maaseudun asioihin,
verkostoitua ja kehittää elinvoi-

maista maaseutua.
Edelleen viime vuonna maaseutunuorten toimintaan vaikutti vallitseva koronatilanne –
usea alueen perinteinen maaseutunuorten toiminta ja tilaisuus on jäänyt väliin, näistä esimerkkinä mm. kouluvierailut ja
eri kuluttajatapahtumissa mukana oleminen. Suunnitelmia
toiminnan aktivoinnille on kuitenkin olemassa ja ne lähtevät
etenemään, kunhan tilanne sen
taas sallii.
Viime vuonna maaseutunuoret pääsivät kuitenkin osallistumaan lokakuussa maaseutunuorten Syysparlamenttiin Helsinkiin, jossa valittiin seuraava
nuorten edustaja MTK:n Johto-

Puheenjohtaja:
Puurunen Topi
Opiskelen agrologiksi
Oulussa ja työskentelen
maatalouslomittajana
lypsykarjatiloilla.
Valiokunnassa neljäs vuosi
meneillään ja tänä vuonna
toimin puheenjohtajana
sekä lisäksi olen MTK
Oulunseudun johtokunnan
jäsen.
Kemppainen Tanja
Olen ollut nuortenvaliokunnassa neljä vuotta
ja lisäksi olen MTK Vaalan
johtokunnassa. Yritykseni
tarjoaa sorkanhoitopalvelua
Pohjois-Pohjanmaalla
sekä osin Kainuussa.
Harrastan vapaa-aikanani
metsästystä.

Tuukka Kivioja
Olen maidontuottaja Siikalatvan Mankilasta. Toimin
aiemmin Jalostuskonsulenttina Oulun eteläisellä alueella. Meillä harjoitetaan maidontuotantoa ja metsätaloutta. Vapaa-aika kuluu 7 ja
3 vuotiaiden poikien kanssa ja syksyisin metsästäen.
Olen myös MTK Rantsilan
johtokunnassa. Valiokunnassa ensimmäistä vuotta.

Yrjänä Kalle
Maidontuottaja Ruukista.
Toinen vuosi
valiokunnassa.

kuntaan. Pohjois-Suomen liiton
ehdokkaana oli raahelainen viljelijä Sami Nivala, Pohjois-Suomen nuorten valiokunnan jäsen
ja MTK Pohjois-Suomen valiokunnan nuorten edustaja. Vaaleissa valittiin Susanna Valtonen Hämeenlinnasta nuorten
edustajaksi MTK:n johtokuntaan,
hän jatkaa Kaisan Rantasalon
saappaissa.
Viime kesänä järjestettiin valokuvauskilpailu, johon saatiin
21 otosta, joista valiokunta valitsi lahjakortin voittajaksi Leena Hannin otoksen tytöstä, joka
kävelee maitoautolle. PSManujen veriryhmässä oli viime vuonna kolme luovutuskertaa ja kannustamme kaikkia edelleen luo-

vuttamaan verta! Olemme koonneet kattavat ohjeet luovuttamisesta ja veriryhmämme on MTK
Pohjois-Suomen Manut. Ohjeet
löytyvät liiton sivuilta, maaseutunuorten kohdasta. Joulutulia
sytytettiin myös laajalla alueella
koko liiton alueella.
Porin liittokokous pidetään tänä vuonna kesäkuussa. MTK:n
liittokokousasiakirjan uudistaminen on käynnistynyt ja nuorten
ääntä halutaan siinä kuuluviin
entistä enemmän, myös tässä
työssä liiton nuorten valiokunta
on osaltaan mukana.
Tänä vuonna valiokunta pyrkii
edistämään alan oppilaitosten
ja alueen tilojen yhteistyötä harjoittelujaksojen toteuttamisessa,

Varapuheenjohtaja
Heikkinen Petteri
Maidontuottaja
Kempeleessä. Nuorten
valiokunnassa kolmas
vuosi menossa.

kuin myös kartoittaa oppilaitosten tämänhetkinen tilanne harjoitteluasioissa. Tapahtumien
osalta suunnitteilla on 1.4.2022
manujen saunailta Maalaiskartano Pihkalassa. Manut aikovat järjestää MTK Oulunseudun kanssa
AMK-opiskelijoille saunaillan. Aiotaan myös suunnitella alueellisia ulkoilutapahtumia ja nuorten valiokunta kannustaa kaikkia kiinnostuneita osallistumaan
MTK Ylä-Kainuun järjestämään
Kelkkasafariin Suomussalmella.

Hanketyöntekijä/toimihenkilö
Meri-Tuuli Kemppainen
merituuli.kemppainen@mtk.fi

Eskola Kyösti
Pidän 250 lehmän
lypsykarjatilaa Kärsämäellä.
Neljäs vuosi valiokunnassa
meneillä. Harrastuksia ja
mielenkiinnon kohteina
lehemien lisäksi lentopallo
ja metästys.

Mannermaa Heikki
Pidän 250 paikkaista
pihvirotuisten nautojen
loppukasvattamoa
Siikajoen Tuomiojalla.
Toinen vuosi valiokunnassa
menossa.

Nivala Sami
Kasvinviljelyä Raahessa.
Valiokunnassa johtokunnan
nuorten edustajan roolissa
neljättä vuotta.

Rantala Matti
Toimin maatalousyrittäjänä
kasvinviljelytilalla
Limingassa. Valiokunnassa
olen toista vuotta ja
lisäksi olen MTK Limingan
johtokunnan jäsen.

Runtti Esa
Toimin maatalousyrittäjänä
mansikan viljelyyn
erikoistuneella tilalla
Ruukin kylällä Siikajoella.
Valiokunnassa olen
mukana kolmatta vuotta ja
lisäksi olen MTK Rannikon
johtokunnan jäsen.

Lauri Heinioja
Maidontuottaja
Haapavedeltä. Ensimmäistä
vuotta nuorten
valiokunnassa, lisäksi olen
myös MTK Haapaveden
johtokunnassa.
Harrastuksena
moottorikelkkailu.
Kunnassa ensimmäistä
vuotta.

Venla Kanniala
Lypsykarjatilan kasvattama
agrologi (AMK)
Siikajoelta. Osaamiseni
ja mielenkiintoni ovat
erityisesti maidon- ja
kasvintuotannossa sekä
luomutuotannossa. Olen
valiokunnassa mukana
ensimmäistä vuotta.
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Ajankohtaista koulutusta
maa- ja metsätalousalalla

jedu.fi

Täydennä osaamistasi tai opiskele uusi ammatti!

 Mehiläistarhaaja

 Puutarhuri

Maatalousalan ammattitutkinto
Haapajärvi, alkaa 31.3.2022,
monimuoto,lähiopetusta 2 pv/kk
Hinta 400 € tai oppisopimuksena maksuton.

 Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan ammattitutkinto
Haapajärvi, joustava aloitus, monimuoto
Hinta 300 € tai oppisopimuksena maksuton.

Puutarha-alan perustutkinto
Haapavesi, aloitus joustavasti
Haapavedellä opetuspuutarhalla
keskitytään luomuviljelyyn.
Koulutus on maksuton.
Lisätietoja antaa
Riikka-Kaisa Nuolioja, p. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi
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MYYMME
• Teräkset
• Vanerit
• Vaihtolavat
• Respo-peräkärryt

Raudan
verkkokauppa
kaikkialle
Suomeen

KIERRÄTÄMME

PURKUTYÖT

• Romuautot
• Kaikenlaiset
metallit ja kaapelit
• Romumetallien
noudot Lapissa

• Muuntajat ja
sähkökentät
• Voimalat ja
muut laitokset
• Kaikenkokoiset
rakennukset

 Tilan jatkaja

Maatalousalan ammattitutkinto
Haapajärvi, aloitus joustavasti,
monimuoto, lähiopetusta 2 pv/vk
Soveltuu viljelijöiden sukupolvenvaihdosta
suunnitteleville tai tilan työntekijöille.
Hinta 400 € tai oppisopimuksena maksuton.
Lisätietoja antaa
Timo Seppälä, p. 040 590 3101
timo.seppala@jedu.fi

KOULUTUSKESKUS

Tutustu koulutuksiin
ja hae verkossa 
jedu.fi/koulutustarjonta
LAPIN MATERIAALIKIERRÄTYS OY | 010 5740 401

Hae jatkuvassa haussa
ja aloita joustavasti!

LM RAUTAMYYNTI OY | 010 5740 404
Pappilantie 121, Rovaniemi |

MAA-NIR-ANALYYSI
•
•
•
•

Ravinteet (N, S, P, K, Ca, Mg, Na, K, Mg)
Maan mikrobiaktiivisuus
Sieni/bakteerisuhde
Orgaaninen hiili

•
•
•
•

Maan murenemis- ja liettymystaipumus
N & S vapautumiskapasiteetti
Orgaanisen aineksen määrä
pF-käyrä

P. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.eurofins.fi/agro
P. 044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu • viljavuuspalvelu@eurofins.fi
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Maidon
antibioottivahinkojen
määrä
kasvussa
Meijerit havaitsevat omavalvonnassaan yhä useammin antibioottijäämiä raakamaidossa.
Valvontaviranomaisten raportoimia antibioottivahinkoja oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2 kpl vuonna 2018,
8 kpl vuonna 2019, 15 kpl vuonna 2020 ja 13 kpl vuonna 2021.
Koko maan vastaavat luvut olivat 14 kpl vuonna 2018, 36 kpl
vuonna 2019 ja 44 kpl vuonna
2020. Vuotta 2021 koskevaa koko maan tietoa ei vielä ole saatavissa. Lisäksi meijerit havaitsevat vuosittain joitakin antibioottijäämiä, joiden alkuperää ei saada selvitettyä.
Antibioottivahingot aiheuttavat mittavia taloudellisia tappioita maidontuotantotiloilla
sekä teettävät paljon työtä monella taholla. Lisäksi antibioottivahinko kertoo siitä, että maidon sekaan on päässyt jotain,
mikä ei sinne normaalisti kuulu.
Jokainen meijerin maitoautoon
otettu maitoerä testataan antibioottien varalta, joten ei ole
vaaraa, että antibioottimaitoa
päätyisi kuitenkaan kaupan hyllyille saakka.
Vuosina 2020 ja 2021 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella sattuneista antibioottivahingoista 2/3 tapahtui
robottitiloilla. Syynä voi olla esimerkiksi robotin erilaiset toimintahäiriöt tai varoajallisen leh-

män jälkeen suoritetun laitteiston huuhtelun riittämättömyys.
Onkin ensiarvoisen tärkeää, että
robotti huolletaan säännöllisesti ja aina tarvittaessa, ja että sitä
käytetään valmistajan ohjeiden
mukaan tai vielä huolellisemmilla varotoimilla. Erityisesti antibioottituubihoitojen yhteydessä voi olla viisainta suorittaa laitteiston pesu hoidetun lehmän
tai ryhmän lypsämisen jälkeen.
Muita yleisiä taustasyitä vahingoille ovat erilaiset inhimilliset
virheet sekä se, että tilan käytännöt eivät aina ole optimaaliset estämään vahinkojen syntyä.
Jos hoidettuja eläimiä ei lypsetä valvotusti ja maito ohjataan
suoraan viemäriin, ei välttämättä ole mahdollista todentaa, että antibioottimaito on varmasti
mennyt poistoon eikä tankkiin.
Jos hoidossa olevat ja normaalilypsyssä olevat lehmät ovat pihatossa sekaisin, vaarana on, että antibioottia päätyy hoidetun
utareista muihinkin lehmiin. Tyypillinen syy on se, että hoidettua
lehmää ei ole riittävän selvästi
merkitty esimerkiksi väriliidulla
ja se tulee lypsetyksi vahingossa
muun maidon sekaan tankkiin.
Erityistä huomiota merkitsemiseen ja ohjeistukseen on kiinnitettävä, jos tilalla käy ulkopuolisia työntekijöitä.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä varotoimena mainittakoon
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antibioottitestin tekeminen tilalla ennen maitoauton käymistä. Se on viime kädessä hyvä keino estää antibioottimaidon lähteminen tilalta. Toki varsinainen
vahinko on jo tapahtunut, jos
testi näyttää positiivista. Siinäkin
kohtaa vältytään vielä monelta
harmilta ja kustannukselta, kun
antibioottimaitoa ei ehditä siirtää maitoauton kyytiin eikä se
pääse sekoittumaan muiden tilojen maitoon.
Antibioottivahinkojen ennaltaehkäisy on koko ruokaketjun yhteinen tavoite, ja siihen pyritään
eri tahojen yhteistyöllä. Keinoja
vahinkojen vähentämiselle voivat olla asian tuominen yhä paremmin eri osapuolien tietoisuuteen, vahinkoihin johtaneiden
tekijöiden läpikäyminen, hyvien
toimintatapojen jakaminen ja
käyttöönotto sekä laitteiden ja
testausmenetelmien kehittäminen. Isommassa mittakaavassa
tärkeää on ennen kaikkea tuotantotilojen elinvoimaisuudesta huolehtiminen, jotta ennaltaehkäiseviin toimiin on resursseja. Jokaisen meistä tulisi miettiä,
mihin ja miten juuri itse voi vaikuttaa.

Yleisimpiä antibioottivahingon syitä:
• Lypsyrobotin erilaiset laiteviat ja toimintahäiriöt
• Robotin kylmä- tai lämminvesihuuhtelun riittämättömyys
• Erottelun päälle laittaminen vasta lääkityksen
aloittamisen jälkeen
• Hoidossa olevien lehmien lypsäminen ilman valvontaa
• Hoidetun eläimen merkitsemättä jättäminen
• Tiedonkulun katkokset sekä inhimilliset virheet
• Odottamattomat tapahtumat (esim. toinen eläin imee
hoidossa olevan lehmän vedintä, sähkökatkot, häiriöt
vedenjakelussa)

Hyviä toimintatapoja
antibioottivahinkojen
estämiseksi:
•
•
•
•
•
•
•

Anitta Massinen
Läänineläinlääkäri
Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto

•

Em. tekijöiden minimointi tilalla
Lypsylaitteiston huolto säännöllisesti ja aina tarvittaessa
Lypsylaitteiston huolellinen tunteminen ja käyttö
Robotilla laitteiston pesu hoidettujen eläinten lypsyn
jälkeen (erityisesti tuubihoidot!)
Hoidettujen eläinten merkitseminen ja
työntekijöiden ohjeistus
Hoidettujen eläinten pitäminen erillään muista pihatossa
Huolellisuus lääkkeiden ohjeenmukaisessa käytössä,
säilytyksessä ja kirjanpidossa
Tankkimaidon antibioottitestaus ennen
maitoauton käyntiä, kun tilalla on varoajallisia eläimiä

Yhteenvetoa vuoden 2021 peltotukien valvonnoista
sena vuotena peräkkäin alennettu reilun 3 %:n tarkastusmäärä.
Samoin eläinpalkkioihin ja eläinten merkintöihin liittyviä tarkastuksia tehtiin reilulla 3 prosentilla
eläintiloista.
Suurin valvontaurakka eli ns.
kokotilan valvonnat alkavat
vuosittain peltotukien hakuajan
päätyttyä kesäkuun puolivälin
jälkeen ja tarkastussesonki kestää marraskuulle. Tänä vuonna
Ruokaviraston tekemien valintojen pohjalta ns. kokotilan valvontaan valikoitui 24 tuenhakijatilaa. Näillä tiloilla on käyty
valvomassa kaikki tukien piiriin
ilmoitetut kasvulohkot, niiden

UUTISJYVÄT
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Kasvukausi 2022
tarkastajan näkökulmasta

PELTOTUKIEN VALVONNOISTA

Vuonna 2021 Kainuussa oli 678
viljelytukien hakijaa. Eläintuotantotiloja näistä oli 244 tilaa ja niistä
151 kpl oli lypsykarjatiloja. Yleisin
päätuotantosuunta oli heinänviljely, jota harjoitti noin puolet tiloista. Viljelytukia kaikkinensa on
viime vuosina maksettu Kainuuseen yhteensä reilut 26 miljoonaa
euroa vuodessa.
Tukiehtojen noudattamisen ja
tukien myöntämisen oikeellisuuden varmistamiseksi Ruokavirasto valitsee vuosittain osan tuenhakijoista tilalla tehtävän tarkastuksen kohteeksi. Normaalivuosina valvottavien määrä on yli 5 %
tuenhakijoista mutta koronatautitilanteen takia EU:ssa oli jo toi-
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kasvustot ja lohkorajojen oikeellisuus. Lisäksi tarkastelussa olivat tukiin liittyvät täydentävät
ehdot, esimerkiksi hyvä viljelytapa, suojakaistat ja lannankäsittely. Näiden tarkastettavien
tilojen tarkastuksen toinen osa
tehdään vielä talviaikana tilojen
ympäristötuen ja täydentävien
ehtojen asiakirjavalvonnalla.
Eläinvalvontoja nautatiloilla oli
yhteensä 11kpl ja lammastiloilla
2 kpl. Otannat poimivat kuitenkin aika tehokkaasti ongelmatiloja otantaan ja 3 tilaa sai merkittävät seuraamukset. Muilla
eläinvalvonnassa olleilla ei ollut
ongelmia vaatimusten noudattamisessa.

Viljelijätukien tarkastusten kiireisin kesäajan valvontavaihe on
tältä vuodelta nyt ohi ja yleiskuvana on, että peltojen viljely on
pääosin tukiehtojen mukaista tiloilla, joiden päätoimeentulo on
maataloudesta. Sitä vastoin tiloilla, joilla toiminta on sivutoimista tai harrasteluontoista, ei
peltoviljely ole aina tukiehtojen
mukaista eikä varsinkaan nurmipeltojen osalta. Kokotilavalvonnassa olleista 24 tilasta 15
tilalla peltojen hoito ja viljely oli
tukiehtojen mukaista tai tilalle
tuli korkeintaan pientä tukialan
leikkausta. Kuitenkin kolmasosalle tarkastetuista eli 9 tilalle

tuli ylimääräistä pinta-alasanktiota ja lisäksi täydentävien ehtojen seuraamusta. Täydentävien
ehtojen rikkomuksista yleisin oli
rikkaruohottuneet nurmi- tai kesantopellot. Tämä nurmipeltojen
huonokuntoisuus ja kasvustojen
rikkaruohoisuus on yleistynyt
entisestään tällä ohjelmakaudella sadonkorjuuvelvoitteen poistumisen takia ja varsinkin tiloilla, joilla ei ole markkinoita nurmisadolleen. Uudella vuonna
2023 alkavalla ohjelmakaudella lienee tulossa nurmipeltojen
tukiehtoihin vuosittainen hoitovelvoite mikä parantanee nurmipeltojen kuntoa Kainuussakin.

Kustannuskriisi, energian ja öljyn hinnan nousu sekä omavaraisuusaste ovat
nousseet vuodenvaihteen myötä otsikoihin. Kaikkein eniten kriisi kurittaa maakuntia, joissa kotieläintalouteen on investoitu vahvasti. Investoineilla tiloilla ei
ole karjataloudessa samanlaisia mahdollisuuksia pitää tuotantotaukoja kuin sikaja siipikarjataloudessa. Laadukkaan säilörehun merkitys korostuu entisestään, kun
viljan hinnan nousun myötä tilojen karkearehuastetta nostetaan. Hygieeniseltä
laadultaan huonoa evästä ei tarvita missään, eikä sitä kannata tuottaa.
Jokainen tila joutuu miettimään tänä
vuonna tuotantoaan omasta näkökulmasta, onko joutilaita huonompituottoisia tai kauempana sijaitsevia aloja, joita
voi ilmoittaa kesannoiksi, luonnonhoitopelloiksi tai monimuotoisuuspelloiksi
vai hyötyisikö jokin kasvulohko viherlannoitusnurmesta. Jos karjatilalla peltopinta-alaa on niukasti, on panoksia laitettava
peltoon, jotta eläimille saadaan riittävästi
laadukasta rehua.
Kalliita lannoitteita tai arvokasta karjanlantaa ei kannattaisi laittaa peltoon, jonka
kasvukunnosta ei ole huolehdittu. Ensin
tulee huolehtia, että pellon ojitus toimii.
Valtaojat vetää, rummut ovat kunnossa ja
ojissa on riittävästi kuivavaraa. Salaojien
laskuaukot eivät saa olla tukossa ja salaojia voi joutua huuhtelemaan erityisesti
happamilla ja ruosteisilla mailla. Toiseksi kalkituksen merkitystä ei voi koskaan
korostaa liikaa. Kalkituksella parannetaan kasvien ravinteiden saatavuutta, jolloin vähemmistäkin lannoituspanoksista
saadaan suurin mahdollinen hyöty. Pellon pinnan muotoilusta sekä viljelykierron monipuolistamisesta huolehtiminen
lisäävät myös satovarmuutta ojituksen
lisäksi, varsinkin kun kasvukaudet ovat
muuttuneet entistä haasteellisemmiksi.
Vettä sataa yleensä väärään aikaan ja joko liikaa tai liian vähän kerrallaan.
Tiloilla voi olla hyvin erilaiset lähtökohdat
kasvukaudelle 2022, mutta se kaikkein
tärkein resurssi on joka tilalla sama, viljelijä itse. Kun viljelijän oma hyvinvointi ja
jaksaminen on koetuksella alkaa se pikkuhiljaa näkyä negatiivisesti myös tilan toiminnassa, niin pelloilla, eläinsuojissa kuin
perheen arjessa. Tähän tilan tärkeimpään
resurssiin on siis satsattava ja annettava
itselleen lupa välillä levähtää, hiljentyä tai
harrastaa ja pysähtyä kuuntelemaan itseään. Sellainen säästäminen ei yleensä
kannata, jossa itse pyrkii tekemään kaiken tilanpitoon liittyvän aina verokirjanpidosta, viljelysuunnittelusta, peltotöistä
ja eläintenhoidosta lähtien. Superihmisiä ei ole olemassa. Huolehditaan omasta
jaksamisesta ja osataan pyytää apua, tilata palveluita, käyttää urakoitsijaa tai palkata tarvittaessa työntekijä. Viljelijän kannattaa panostaa omat resurssit siihen tekemiseen, mikä itselleen on tilanpidossa
mielekkäintä ja minkä osaa. Tilojen välistä yhteistyötä tarvitaan ja esimerkiksi koneyhteistyö, lohkojen vaihtomahdollisuudet tai sopimustuotanto kasvi- ja eläintilan välillä kannattaa hyödyntää.

Tuleva peltovalvontakausi on vielä kysymysmerkkejä täynnä. Pohjois-Pohjanmaan peltovalvonnan otannan määrät
eivät ole vielä tätä kirjoitettaessa selvillä. Kaksi viimeistä vuotta on menty pienemmillä 3 prosentin koronahelpotetuilla
otannoilla. Mikäli komissio ei koronahelpotuksia tänä vuonna myönnä tehdään
Pohjois-Pohjanmaalla peltovalvontaa yli
6 prosentille alueemme tiloista. Näillä
näkymin kokotilavalvontojen osalta kesän 2022 peltovalvontakausi päästäisiin
aloittamaan juhannusviikolla. Viime vuoden tukihakemuksiin liittyviä yksittäisten
lohkojen ristiin tarkastuksia aloitellaan lumien sulettua.
Vaikka sadonkorjuuvelvollisuutta ei monellakaan kasvilla ole, tulee satokasville ilmoitetulla lohkolla pystyä tekemään
normaalit viljelytoimenpiteet sekä pyrkiä markkinakelpoiseen satoon. Hyvän
viljelytavan laiminlyönnit aiheuttavat tiloille seuraamuksia täydentävien ehtojen kautta. Raivioita ensimmäistä kertaa
tukihakemukselle ilmoitettaessa tai ns.
ikikesannoilla syytä muistaa, että maatalousmaan, jolta haet tukea, on täytettävä
tukikelpoisuusedellytykset koko kalenterivuoden, eli lohkon on oltava viljelykelpoinen 1.1.2022 alkaen, mikäli sen ilmoittaa tukihakemuksellaan. Viljelykelpoisuudella tarkoitetaan, että peruskunnostustoimenpiteitä, kuten kalkitus tai ojitus, ei
tarvitse lohkolla enää tehdä. Lohkolla olisi
myös pystyttävä tuottamaan tavanomainen sato, mikäli siihen kylvettäisiin satokasvi.
Jokainen tietää, että maanviljelyssä ei
kaikki todellakaan aina mene suunnitelmien mukaan. On hyvä muistaa, että pinta-alaperusteisia tukia voi perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella kuntaan. Tuen voi perua koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain
joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella. Tukien peruminen on mahdollista siihen saakka, kunnes
tilalle ilmoitetaan peltovalvonnasta.
Mikäli tilan toiminnassa tapahtuu muutos esim. karjanpito lopetetaan, on viljelijän viipymättä ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa ilmoitettava korvauksen
myöntäneelle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaisesta korvauksensaajaa, sitoumusta, maatilaa tai tuettavaa
toimintaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään taikka aiheuttaa korvauksen
takaisinperimisen tai lakkauttamisen. Ympäristösopimuksiin liittyvistä muutoksista
on keskusteltava ensin ELYn sopimuskäsittelijän kanssa.
Me tarkastajat arvostamme kotimaista ruuantuotantoa ja ruuantuottajia ja
näemme valvontavuoden aikana kuinka
paljon osaamista, työtä, eläinten hyvinvoinnista sekä ympäristöstä ja maisemasta huolehtimista jokaisen kauppaan tuotetun tuotteen takana on. Nyt on kaupan
ja elintarvikkeiden jalostajien vuoro maksaa laadukkaasta tuotteesta sen ansaitsema hinta ja varmistaa Suomen huoltovarmuus.

Jokainen tila joutuu miettimään tänä vuonna tuotantoaan omasta näkökulmasta,
onko joutilaita huonompituottoisia tai kauempana sijaitsevia aloja, joita voi ilmoittaa
kesannoiksi, luonnonhoitopelloiksi tai monimuotoisuuspelloiksi vai hyötyisikö jokin
kasvulohko viherlannoitusnurmesta.
Tarkastaja Anne Koskinen
anne.koskinen@ely-keskus.fi
050 3961447,
vaihde 0295 038 000
Maaseutu ja energia-yksikkö
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-liikenneja ympäristökeskus

Veteraanikatu 1
PL 86, 90101 Oulu
www.ely-keskus.fi/
pohjois-pohjanmaa
Ajankohtaista
maataloudesta ja valvonnasta:
facebook.com/ELYmaatalous

Hae yhteishaussa
22.2.–22.3.2022
tai jatkuvassa haussa!

Maatalousalan perustutkinto
Maaseutuyrittäjä
maatilatalous, maatalousteknologia
Eläintenhoitaja
tuotantoeläimet, palveluskoirat

Maatalousalan
ammattitutkinto
Maatalouslomittaja

LUE LISÄÄ: www.brahe.fi/luonnonvara-alat
SEURAA SOMESSA: @brahe_ruukin_luontojahevoskesk
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Metsän hoitorästit näkyvät:

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan metsistä voitaisiin
vuosittain saada yli 13 miljoonaa enemmän tuloja
Jos metsän omistajan tavoitteena on saada
taloudellista tuottoa, kannattaa metsän
hoitotoimenpiteet ja hakkuut tehdä ajallaan.
Muuten metsäomaisuuden tuotto voi jäädä
vajaaksi. Tuottojen menetyksissä puhutaan
vuosittain useista miljoonista euroista.
LähiTapiolan laskelmien mukaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla metsien heikkolaatuisuuden vuoksi menetetään vuosittain yhteensä jopa yli 13 miljoonaa euroa. Metsän heikkolaatuisuudella tarkoitetaan sellaista
puustoa, josta voisi saada huomattavan paljon enemmän tuottoja kuin nykyisin saadaan. Tiedot
metsien hoidollisesta tilasta perustuvat tuoreimpaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) valtakunnan metsien inventointitietoon
(VMI13), ja LähiTapiolan laskelmat vuotuisista tuoton menetyksistä näihin lukuihin.
Heikkolaatuisessa metsässä on
kyse siitä, että metsikön tuotto
alittaa kasvupaikalle saavutettavissa olevan tuoton. Syitä siihen
on monia, mutta yksi niistä on
hoitotoimenpiteiden tekemättä
jättäminen tai niiden liiallinen viivyttäminen. Lisäksi vajaatuottoisuutta lisäävät muun muassa kyseiselle kasvupaikalle sopimattomat puulajit, tuhot, puuston laatu

tai se, että puustoa on metsässä
tarpeettoman vähän.
– Jokainen metsän omistaja
asettaa metsälleen omat tavoitteensa, mutta jos tavoittelee taloudellista tuottoa, on hyvä olla
käsitys metsänhoidosta ja tehdä
tai teetättää tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajallaan. Esimerkiksi
osakkeisiin tai rahastoihin sijoitettaessa arvioidaan usein tuotot
tarkasti, mutta kokemuksemme
mukaan metsäomistuksessa on
usein tyypillistä ajatella, että metsää on aina ollut ja siellä se kasvaa
itsekseen. Toisaalta on hyvä myös
huomata, etteivät eri metsänomistamisen tavoitteet ole ristiriidassa keskenään, toteaa LähiTapiola Pohjoisen maa- ja metsätalousliiketoiminnan myyntijohtaja
Jouni Liuska.
– Kuten luvuista näemme, metsissä tekemättä jääneet työt eli
hoitorästit voivat aiheuttaa mittavia tappiota. Joka vuosi esimerkiksi täällä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla jää metsiin makaamaan

noin 13 miljoonaa euroa ja todennäköisesti tämä luku on todellisuudessa tätäkin suurempi,
Liuska arvioi.
Pohjois- ja keskipohjalaisia
metsänomistajia yhteensä
66 000 – monella hoitorästejä
Metsäkeskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla asuu 57 097
metsänomistajaa ja Keski-Pohjanmaalla 8903 metsänomistajaa. Luken Metsävaratietokannan (2016–2017) mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on koko metsämaan pinta-alasta vajaatuottoista
yhdeksän prosenttia. Keski-Pohjanmaalla vastaava luku on kolme.
– Metsäkeskuksen arvion mukaan hoitamattomassa metsässä
tuotto on noin 30 prosenttia alhaisempi hyvin hoidettuun metsään nähden. Tämä johtuu siitä,
että puusto ei pääse järeytymään
kunnolla ja tukkipuuta tulee huomattavasti vähemmän hyvin hoidettuun metsään verrattuna, kertoo Liuska.
Haluan parantaa metsäni
tuottoa – miten teen sen?
– Yksi näkee metsässä ensi sijassa
luontoarvot, toinen virikekäytön,
kolmas oman talouden tukijalan.
Jos metsän omistajan tavoitteet
ovat taloudelliset, tuottoa saa

metsänhoidosta ja puun myynnistä. Olipa tavoite mikä tahansa,
metsää kannattaa kuitenkin hoitaa, toteaa Liuska.
Tavoitteet ja arvot eivät ole toisiaan poissulkevia ja hoitotapoja
on monia. Jos esimerkiksi taimikoiden hoitotyöt jäävät tekemättä, puuston kasvu hidastuu ja taimet saattavat jopa kuolla. Myös
lumituhot yleistyvät, jos metsä on
päässyt kasvamaan liian tiheäksi.
Kun puustoa harventaa, puusto
järeytyy ja kasvaa näin laadukkaammaksi. Kun metsänomistajan tavoitteet ovat taloudelliset,
puustoa kannattaa uudistaa, kun
sen kasvu hiipuu, ja se on järeytynyt tarpeeksi. Ikääntyessään puiden vastustuskyky muun muassa
tauteja vastaan heikkenee, ja esimerkiksi talven aiheuttamat tuhot voivat vaurioittaa puustoa.

– Hyvä ja ajantasainen metsänhoito on myös helpoin keino
säästää työkustannuksia – metsän omistajan kannattaa rakastaa raivaussahaa.
Mikäli metsänhoito ei tunnu
omalta asialta, mutta haluaa silti
omistaa metsää, yksi keino on liittää oma metsätila ammattilaisten
hoitamaan yhteismetsään.
– Omistusmuoto osaltaan vaikuttaa siihen, miten helpoksi
metsäomistaminen koetaan. Yhtymässä päätöksentekoon vaaditaan yksimielisyys, yhteismetsissä
taas riittää enemmistö. Esimerkiksi LähiTapiola Yhteismetsän
osakkaat osallistuvat päätöksentekoon, mutta hoitotyöt jäävät
ammattilaisten harteille. Yhteismetsästä osakkaalle maksetaan
ylijäämää vuosittain.

Sopisiko yhteismetsä sinulle?
• Yhteismetsä on osuuskuntaa muistuttava metsäomistamisen muoto
• Kun oman metsätilan liittää yhteismetsään, metsänomistajan omat
velvollisuudet ja vastuut päättyvät – esimerkiksi metsänhoitotyöt ja
vuosittaiset veroilmoitukset
• Yhteismetsään liittyneet osakkaat omistavat metsää
osuuksiensa suhteessa
• Yhteismetsä huolehtii veroista, ja jaettava ylijäämä on
osakkaille verovapaata tuloa.
• Yhteismetsän vuosittainen kokonaistuotto on pitkällä aikavälillä
vähintään sama (4 %), kuin aktiivinen metsänomistaja saisi
keskimääräistä isommalle metsätilalleen tuottoa.
• LähiTapiola Yhteismetsään liittyminen alkaa siitä, että selvitetään
sopisiko yhteismetsä sinulle metsäomistamisen muodoksi. Lue lisää:
lahitapiola.fi/henkilo/edut/palvelumme-metsanomistajille/yhteismetsa

LähiTapiola Yhteismetsä.
Se vaivattomampi tapa
omistaa metsää.
Omistatko metsää, mutta et tiedä, miten sitä pitäisi
hoitaa tuottavasti? Jätä metsänomistajan huolet taaksesi
ja anna Suomen suurimman metsävakuuttajan pitää
huolta metsästäsi, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.
Osakkaana sinä saat tuottoa osuutesi perusteella.
Sopisiko LähiTapiola Yhteismetsä sinulle?

lahitapiola.fi/yhteismetsa
Lisätietoja:

Jouni Liuska, p. 0400 747126,
jouni.liuska@lahitapiola.fi

Palvelun tarjoavat LähiTapiola Yhteismetsä ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito.
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Yli 30 vuotta arviointityötä
Kesätöihin Arviointikeskukseen
1989
Ensimmäinen kosketus tammikuussa 2022 60 vuotta täyttäneeseen Maanomistajien Arviointikeskukseen tuli allekirjoittaneelle, kun me opiskelijat kävimme tutustumassa tuolloin Helsingin Hietalahdessa toimineeseen
Arviointikeskukseen noin vuonna 1985. Muutaman vuoden kuluttua, 1989, pääsin Arviointikeskukseen kesätöihin, jotka ovat
jatkuneet vuoden 1991 jälkeen
vakinaisena työntekijänä nykyhetkeen saakka.
Vuonna 1995 oli allekirjoittanut mukana lopettamassa Arviointikeskuksen Oulun toimistoa,
pakkaamalla osan sen tavaroista
pakettiautoon. Onneksi tämä onneton päätös korvattiin uudella
päätöksellä, ja sain tuoda henkilöautolla tarvittavia tavaroita takaisin Ouluun tammikuun alussa
vuonna 2004. Tästä hetkestä olen
saanut työskennellä ja palvella
asiakkaita pääosin Pohjois-Suomen alueella.
Henkilökunnan kehitys
Kesän 1989 aikana oli meitä töissä Arviointikeskuksessa 15 vakituista työntekijää ja 2 kesätyöntekijää. Näin silloin tunsi olevan
mukana suurehkossa työporukassa. Aikojen saatossa on mm.
Arviointikeskuksen sivutoimisto-

jen sulkemisen (Kouvola ja Turku), erilaisten henkilöjärjestelyjen
ja tietenkin tietotekniikan kehittyessä päädytty nykyiseen henkilömäärään, 7 henkeä. Yhden miehen Oulun toimiston hoitamista
en ole pitänyt yksinäisenä työnä,
koska olen saanut tehdä omat
työni MTK-Pohjois-Suomen liiton
henkilökunnan työyhteisössä.
Työtehtävien kehitys
Alkuun työtehtäviini kuuluivat
korvausvaatimusten tekemiset
erilaisissa tie- ja lunastustoimituksissa. Ammattitaidon karttuessa tuli pian mukaan erilaisten
lausuntojen ja arvioitien tekeminen. Usein nämä työt kohdistuivat Pohjois-Suomeen, kun Pudasjärveltä kotoisin olevana henkilönä saatoin hoitaa niitä lomamatkojeni yhteydessä. Suurimpina
töinä voin mainita tuolta ajalta
Kemi-Tornio moottoritien ja Oulun eteläpuolen moottoritien
Kempeleen ja Limingan alueella.
Jo Etelä-Suomessa toimimisen
yhteydessä kehitin Arviointikeskuksen palveluihin tuotteen, jossa teemme arviointeja ja sopimushankintaa erilaisissa vesi- ja
viemärilinjojen rakennustilanteissa. Tämä työ tehdään nykyisin pääosin Arviointikeskuksen
Espoon toimistosta Matti Äijälän
tekemänä.

YHTEISHAKU
22.2.-22.3.!

Kun tie- ja lunastustoimitusten
määrä on nykyisin paljon vähentynyt, on niiden tilalle onneksi tullut uusia työtehtäviä. Hyvän verkostoitumisen kautta olen päässyt tekemään Kaakkois-Suomeen
paikallisen sähköyhtiön voimalinjojen (20 kV) sijoituslupien korvausarviointia ja sopimusten uusimista. Tässä työssä neuvottelen
uudet sopimukset kuntoon paikallisten maa- ja metsätalouskiinteistöjen omistajien kanssa.
Kun Pohjois-Suomeen rakennetaan paljon tuulivoimaa, olen
päässyt mukaan myös näiden
hankkeiden sopimusneuvotteluihin. Tämä työalue on nykyisin se,
joka monien yhtäaikaisten sopimusneuvottelujen kautta työllistää minua paljon. Loppua uusille
neuvotteluille ei ole näköpiirissä,
joten minun työni jatkajaksi valittu Valte Maaninka pääsee myös
neuvottelemaan tuulivoimasopimuksia tulevaisuudessa kuntoon.
Parasta työn teossa
Parasta Arviointikeskuksessa tekemässäni työssä olette olleet
te, Arvioitikeskuksen asiakkaat.
Teidän ansiostanne on jokainen
työpäivä erilainen, kun ei koskaan
aamulla tiedä, mistä työasiasta
ensimmäinen puhelu tulee. Näin
voi yksi puhelu muuttaa työtehtävän aivan toiseksi ja muokata
aikataulut uusiksi. Kun tässä on-

Arviointikeskuksen henkilökunta Oulussa
nistuu, jää tiukassakin aikataulussa tehdystä työstä hyvä mieli, kun
on voinut jotain auttaa.
Tässä kohdassa haluan myös
kiittää Arviointikeskuksen muissa toimistossa olevia työkavereita ja MTK-Pohjois-Suomen liiton
työntekijöitä. Luulen, että yhteistyöllä olemme saaneet paljon hyvää aikaiseksi.
Lopuksi
Haluan lopuksi kiittää teitä kaikkia maanomistajia, joilta olen saanut hyvät perusteet ja hyvää tietoa asioiden hoitamiseen. Te tunnette oman työnne ja tilanteen,
josta keskustelemalla olen saanut

perusteet kirjoittaa menetyksenne euroiksi. Arviointityö on yhteistyötä, jossa maanomistajan
lähtötiedoilla voidaan kirjoittaa
hyvä arviolausunto tai korvausvaatimus.
Olen siirtymässä eläkkeelle joskus keskikesän 2022 tietämissä.
Toivon, että kaikkien entisten asiakkaiden ja muiden henkilöiden
yhteistyö jatkuu tämänkin jälkeen Arviointikeskuksen kanssa
Vesa Hakola,
kiinteistöarvioija,
Maanomistajien arviointikeskus Oy, 0400 507 222,
vesa.hakola@arviointikeskus.fi.
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HiilestäKiinni
Maa- ja metsätalousministeriön
kolmivuotinen Hiilestä kiinni
-tutkimus- ja innovaatio-ohjelma vastaa Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamiseen tukemalla maa- ja metsätalouden ilmastotavoitteita
edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Laaja-alaisella
kokonaisuudella pyritään vastaamaan maankäyttösektorin
ilmastotavoitteiden haasteisiin
ja luomaan ratkaisuja hiilivarastojen ylläpitämiseksi ja nielujen
vahvistamiseksi.
Pohjoisen Suomen alueella
toimii useita ohjelmasta tuettu-

Pohjois-Suomi

Ilmastotoimenpiteiden
kokonaisvaltainen
arviointi valuma-alueilla Systeemianalyysillä kohti
hiilineutraalia maankäyttöä
(SysteemiHiili)
Suomen ympäristökeskuksen
vetämän SysteemiHiili-hankkeen
tavoitteena on parantaa ymmärrystä maankäytön muutosten
kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien
ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa. Luonnonvarakeskuksen vetämässä Pohjois-Pohjanmaalle keskittyväs-
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ja hankkeita. Seuraavissa hankkeissa Luonnonvarakeskus toimii pää- tai osatoteuttajana.
Hankkeiden toiminta keskittyy
merkittävästi Luonnonvarakeskuksen Oulun, Maaningan ja
Siikajoen toimipaikoille. Toimipaikoille sijoittuvan kenttäkoetoiminnan ohella useat Pohjoisen alueen maatilat ovat mukana hankkeiden toiminnassa.

Kirjoittaja: Luonnonvarakeskus, hankkeiden
vastuututkijat

Käynnissä olevat hankkeet:
Turvepeltojen ilmastokestävä
viljely – viljelijän näkökulma
(TURINA)
TURINA hankkeessa jalkautetaan vaikuttavia ilmastotoimia.
Turvepeltojen viljelytavalla voidaan saavuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä, ja siten maanomistajien
valinnoilla maankäytössä ja viljelyssä on suuri merkitys Suomen maatalouden ilmastotavoitteiden kannalta. TURINA
hankkeessa perustetaan konkreettisesti kokeilualueita, joilla
aktivoidaan viljelijöitä toteuttamaan pitkäkestoisia päästövähennystoimia. Hankkeessa pyritään löytämään kullekin koealueelle paras mahdollinen ja viljelijän kannalta hyväksyttävä tapa
hidastaa turpeen hajoamista.
Esimerkkejä tehtävistä toimista ovat kasvipeitteisyyden lisääminen, muokkauksen vähentäminen, metsittäminen tai
pohjaveden pinnan nosto sekä
kosteikkoviljelyyn siirtyminen.
Hankkeessa pyritään tukemaan
myös koko tuotantoketjuja tuomalla alan yrityksiä ja viljelijöitä
yhteen. Tulosten ja osallistujien
kokemusten perusteella kehitetään vastaavanlaisen toiminnan
laajentamisen edellytyksiä sekä
neuvonnan että tukipolitiikan
näkökulmasta.
www.luke.fi/projektit/turina
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Vähempipäästöiset
nurmikierrot turvepelloilla
(VÄPÄ)
VÄPÄ-hankkeen tavoitteena on
kehittää kansallisesti nurmenviljelyä vähäpäästöisemmäksi siirtämällä käytäntöön tutkimuksissa vaikuttaviksi todettuja ja karjatiloilla hyviksi koettuja menetelmiä huomioimalla samaan aikaan
tilatasolla mitattavia päästöihin
vaikuttavia tekijöitä, kuten turpeen paksuus ja pohjavedenpinnankorkeus. Hankkeessa kootaan
tietopankki julkaisuista, joissa on
mitattu suomalaisten viljelymaiden kasvihuonekaasupäästöjä,
mutta listataan myös meneillään
olevat tutkimukset. Käyttäjäystävällinen tietopankki palvelee tutkimuksen ja päätöksenteon lisäksi laajemmin maatalouden ja ilmastonmuutoksen hillinnän parissa toimivia tahoja antaen tietoa
siitä, millä osa-alueilla tieteellisissä tutkimustuloksissa on aukkoja ja mihin tulevia tutkimuksia on
hyvä suunnata, jotta tuotetaan
kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Hankkeessa jaetaan hyviä toimintatapoja ja kartoitetaan yleisemmin viljelijöiden
asenteita uusien toimintatapojen
käyttöönotosta. Hankkeessa luodaan tilojen erilaiset tarpeet huomioiva työkalupakki eloperäisten
maiden päästöjen vähentämiseksi suomalaisilla karjatiloilla.
www.luke.fi/projektit/vapa-01
sä työpaketissa arvioidaan turvetuotantoalueiden jälkikäyttövaihtoehtoja ympäristön ja
maanomistajan näkökulmasta.
Työpaketissa on kehitetty lähestymistapaa jälkikäyttömuotojen
ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin. Lisäksi työpaketissa alettu suunnitella sidosryhmätilaisuuksia, joissa lähestymistapaa suunnitellaan ja pilotoidaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan
vuosina 2021-2023.
shorturl.at/grtO7

Hankkeiden toiminta keskittyy merkittävästi Luonnonvarakeskuksen Oulun, Maaningan ja Siikajoen
toimipaikoille. Toimipaikoille sijoittuvan kenttäkoetoiminnan ohella useat Pohjoisen alueen maatilat ovat
mukana hankkeiden toiminnassa.
Toimintansa aloittavat
hankkeet/ Juuri rahoitetuksi
tulleista hankkeista PohjoisSuomessa toimivat muun
muassa ARMI, LOHKO-KHK,
MATKI sekä BioDigi.
Alueelliset ratkaisukeinot eloperäisten maatalousmaiden ilmastovaikutusten hillitsemises-

sä (ARMI)-hankkeessa selvitetään
eloperäisten viljelymaiden ilmastotoimia yhteiskunnallisesti ja
ajankohtaisesti merkittävissä teemoissa. Keskeisenä kysymyksenä
koko hankkeen toiminnassa on,
kuinka aluetoimijat voisivat auttaa paikallisia viljelijöitä ilmastotavoitteiden edistämisessä tai mi-

tä he mahtavat ajatella roolistaan
alueensa maatalouden ilmastotoiminnan kehittäjinä? Entä mitä
viljelijät itse ajattelevat tai odottavat aluetoimijoilta? Hankkeessa
edistetään maataloustuottajien ja
aluetoimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia oman alueen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintansa aloittavat hankkeet:
Kohti peltolohkokohtaista
kasvihuonekaasulaskentaa:
uudet päästökertoimet
ja mallitusratkaisut sekä
päivitettävä järjestelmä
(LOHKO-KHK)
Nykyisessä kasvihuonekaasulaskennassa maahan päätyvät kasvintähteet ja niiden perusteella mallintamalla lasketut maaperäpäästöt arvioidaan
karkeasti etelä-pohjoisjaolla
viljelykasvien satotilastoista ja
kotieläinten määristä. Viljelytoimien vaikutusta ei huomioi-

da yksityiskohtaisesti. Elinkaarianalyyseissä ei tällä hetkellä ole vakiintuneita käytäntöjä
tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien maaperäpäästöjen
arviointiin ja useimmiten maaperän päästöjä ja poistumia ei
ole huomioitu ollenkaan. Lohkokohtaisen tiedon tarve korostuu hiilimarkkinoihin liittyvässä
ilmastovaikutusten laskennassa. Hankkeen päätavoitteena
onkin kehittää järjestelmä Suomen peltolohkokohtaista kasvihuonekaasulaskentaa varten.

Hanke edistää “siirtymää kohti
ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä”,
koska hankkeessa kehitettävillä
menetelmillä voidaan arvioida
kasvihuonekaasujen sidonta ja
päästöt peltolohkokohtaisesti ja huomioida viljelytoimien
vaikutus tässä laskennassa. Tällainen laskenta mahdollistaa
maanviljelyn ilmastotoimenpiteiden suunnittelun nykyistä
yksityiskohtaisemmin, vaikutusten seurannan ja ohjaustoimenpiteiden kehitystyön.

Orgaaniset sivuvirrat
kestäviksi tuotteiksi
digitalisaation keinoin
(BioDigi)
Hankkeessa tuetaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteita vähentämällä maankäytön kasvihuonepäästöjä ja luomalla uusia hiilinieluja ja -varastoja. Samalla
edistetään yhdyskuntien ja kasvituotannon biojätevirtojen hyödyntämistä hiilituotteina. Hiilinielut todennetaan mittausten ja
hankkeessa kehitettävän digitaalisen mallin avulla. Hiilituotteiden

hyötykäytössä on tavoitteena
valmistusprosessin kustannus- ja
energiatehokkuuden merkittävä
parantaminen ja sitä kautta biohiilen hinnan alentaminen.
Kasvihuone- ja peltokokeiden
avulla tutkitaan jätekeskusten
biojätejakeiden sekä kasvihuoneiden sivuvirtojen käytettävyyttä ja vaikutuksia hiilituotteen
maanparannus- ja kasvinterveysominaisuuksiin. Materiaalikarakterisoinnilla haetaan ratkaisuja hiilten vaikutusmekanismien
selvittämiseksi maassa sekä val-

mistusprosessin optimoimiseksi. Osa hiilituotteista jalostetaan
edelleen aktiivihiiliksi, joiden toiminta kohdennetaan maanviljelyksessä käytettävien torjunta-aineiden poistoon vedestä. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan
saavuttamiseksi hiilituotteiden
tuotannon kestävyys arvioidaan
uuden monikriteerimenetelmän
avulla.
Hankkeen tuloksia voidaan
maatalouden ja yritysten lisäksi
hyödyntää päätöksenteon eri tasoilla.

Maankäyttösektorin
ilmastotoimenpiteiden
yhteissuunnittelu Kiiminkijoen
valuma-alueella (MATKI)
MATKI-hankkeessa suunnitellaan yhdessä sidostahojen kanssa Kiiminkijoen valuma-alueelle maankäyttösektorin ilmasto-

toimenpidekokonaisuus, joka
on ympäristöllisesti kestävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen
ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Toimenpiteistä tehdään vuoteen 2035 ulottuva tiekartta, jossa määritetään, kenen
vastuulla toteutus on, ja milloin

toimenpiteet tehdään. Hanke
kokoaa luonnon- ja yhteiskuntatieteiden tutkijat sekä alueen
toimijat poikkitieteelliseen, tieteen ja käytännön yhdistävään
yhteissuunnitteluprosessiin, joka mahdollistaa alueen toimijoiden aktiivisen sitoutumisen.

Lisätietoa juuri rahoitetuista hankkeista ja toteuttajien yhteystiedot löytyvät mmm.fi.

MEILLÄ ON VASIKOILLE KYSYNTÄÄ!
Naudanlihankasvattajamme tarvitsevat vasikoita jatkuvasti ja me hoidamme noudot
nopeasti ja joustavasti. Kahden teurastamon mallilla — itäisessä Suomessa Outokumpu
ja lännessä Paimio — tarjoamme myös sujuvat noudot teuraslehmille.
Tutustu palveluihimme naudanlihantuottajille sivustollamme

www.hkscanagri.fi
ja ota yhteyttä aluevastaaviimme, niin kerromme lisää!
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YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT
ALATEMMES

Pj

Junttola

Martti

040 580 0446

martti.junttola@gmail.com

Siht.*

Pietilä

Jari

040 718 8514

jari.pietila@mailbox.org

Niemi

Lauri

040 024 6190

niemi.nurmela@gmail.com

Siht.*

Rintala

Heikki

040 766 8563

heikki.rintala@hotmail.com

Pj

Vinkki

Jukka

040 759 9651

jukka.vinkki@gmail.com

Siht.*

Savikoski

Outi

040 820 2092

outi.jouko@gmail.com

Pj

Vähämetsä

Arto

040 016 8675

artovhm@gmail.com

Siht.*

Luoma-Aho

Leena

040 043 0427

leenaluomaaho@gmail.com

Pj

Mikkola

Markus 040 912 7481

markusmikkolantila@gmail.com

Siht.*

Manninen

Inga

040 058 5181

inga.manninen@pp.inet.fi

Pj

Alasalmi

Lasse

050 331 8467

lasse.alasalmi@gmail.com

Siht.*

Sivonen

Päivi

050 514 4907

paivi.sivonen@kajaani.net

Pj

Pussinen

Riku

040 038 7776

riku.pussinen73@gmail.com

Siht.*

Hyttinen

Saija

040 532 1512

saija@gardener.com

J.Siht.

Kylmäaho

Antti

050 539 3441

antti.kylmaaho@hotmail.com

Pj

Kyllönen

Ari

044 065 1410

ar.kyllonen@gmail.com

Siht.*

Komulainen Outi

045 112 8968

akonlahti@co.inet.fi
laakkonen.tuomas@outlook.com

HAAPAJÄRVI Pj

HAAPAVESI

HAILUOTO

IINSEUTU

KAJAANI

KESKIPISTE

Yli 13 hehtaarin tiloille esitetään käytännössä pakollista ilmastoanalyysiä ja toimenpiteiden
raportointivelvollisuutta 30 vuodeksi. Kuva VM arkisto.

EU pyrkii Suomen metsiin

MTK on ollut läsnä Brysselissä jo
ennen EU jäsenyyttä, mutta viime ajat MTK-metsänomistajat
on tehnyt poikkeuksellisen paljon töitä Brysselissä ja pyrkinyt
vaikuttamaan valmistelussa oleviin, suomaiseen metsätalouteen
voimakkaasti vaikuttaviin asiakokonaisuuksiin. Koska EU:lla ei
ole suoranaista päätösvaltaa jäsenvaltioidensa metsien käsittelyyn, on se ottamassa metsiä haltuun muun sääntelyn varjolla ja
kautta. Yhteistä näille hankkeille
on valmistelun olematon metsäasiantuntijuus ja se, että metsänomistajat ja suomalainen kestävä
metsätalous on häviäjän ja maksajan rooleissa.
Taksonomia
Kestävän rahoituksen (taksonomia) kriteerien avulla pyritään
määrittämään kohteet vihreälle
rahoitukselle. Vihreä rahoitus on
huomattavasti edullisempaa kuin
muu rahoitus. Siksi käytännössä esimerkiksi pääomavaltaisella
metsäteollisuudella ei kansainvälisessä kilpailussa ole muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä saamaan
toiminnalleen kriteerien mukainen edullinen rahoitus.
Kuluvan vuoden aikana päätetään ilmastotaksonomiasta. Suomen kanta tähän on kielteinen,
kuten myös esimerkiksi Ruotsin
kanta. Syy tähän on ilmastokriteerien voimakas puuttuminen
metsien käsittelyyn ja metsätalouden harjoittamiseen. Komission esitys ei ota millään tavalla
huomioon suomalaisen kestävän metsätalouden tuottamia ilmastohyötyjä ja -mahdollisuuksia. Lisäksi esitys on lisäämässä
metsänomistajien hallinnollista
taakkaa. Yli 13 hehtaarin tiloille
esitetään käytännössä pakollista
ilmastoanalyysiä ja toimenpiteiden raportointivelvollisuutta 30
vuodeksi.
Keväällä on tulossa lisäksi esitys
kestävän rahoituksen biodiversiteettikriteereiksi. Niiden luonnokset ovat metsätalouden kannattavuudelle lähes murskaavia:
20% kokonaan pois talouskäytöstä, 30m + 30m suojakaistat vesistöihin. Yksistään näiden metsien
arvoksi on arvioitu 12 miljardia

euroa. Metsänomistaja maksaa!
Jäljelle jäävälle 80 prosentille tilan
metsistä saisi harjoittaa metsätaloutta kriteerein, jotka sopivat
suomalaisiin metsiin erittäin huonosti. Kaikki tämä johtaisi siihen,
että suomalainen metsätalous
laskettaisiin kokonaisuudessaan
kestämättömäksi ja metsätalouden kannattavuus laskisi merkittävästi. Kokonaisuudessaan taksonomia näin myös romuttaisi
metsien mahdollisuuksia ilmastokriisin torjunnassa.
Biodiersiteettistrategia
Luonnon monimuotoisuuden vähenemiseksi esitettävä biodiversiteettistrategia on tavoitteiltaan
varmasti jokaisen metsänomistajan kannattama. Monimuotoinen metsä tuo meille leivän pöytään. Piru piilee jälleen kerran yksityiskohdissa. Ohjelma määrittää
suojeltavaksi 30 prosenttia maaja meripinta-ala. Tästä vähintään
10% olisi toteutettava tiukalla
suojelulla. Ottaen huomioon, että Suomalaisen suojelun keinovalikoima on painottunut voimakkaasti tiukkaan suojeluun, on tavoitteiden saavuttaminen ja erityisesti keinovalikoiman laajentaminen vähemmän rajoittavaan
suuntaan kovan työn takana.
Strategian toimeenpanossa on
muitakin haasteita. Strategia ei
lähtökohtaisesti ota millään tavalla huomioon jo nyt normaalissa metsänhoidossa tehtäviä
lukuisia luonnonhoidon toimenpiteitä. Myös esimerkiksi kirjaus
turvemaiden tiukasta suojelusta
on erityisen haasteellinen Suomelle, koska turvemaita meillä on
metsäalasta noin neljännes. Niin
ikään jäljellä olevien vanhojen
metsien suojelu ja ”luonnonläheisen metsätalouden” käyttöönotto
ovat kirjauksina hyvin epämääräisiä ja siksi suuria riskejä sisältäviä.
Tällaiset käsitteet kun voivat tarkoittaa melkein mitä tahansa.
Biodiversiteettistrategian linjaukset eivät näy metsänomistajien arjessa käytännön tasolla heti, vaan toimeenpano vie aikaa.
MTK metsänomistajat painottaa
kansallisen päätösvallan puolustamista metsään liittyvissä kysymyksissä. Metsänomistajien oikeuksien kunnioittaminen, va-

paaehtoisuuden periaate ja kustannusten selvittäminen ja niiden
oikeudenmukainen jakaminen
ovat edunvalvontatyön keskiössä.
RED III
RED II:sta, eli biomassan kestävyyskriteerejä ollaan niin ikään
päivittämässä. Tämä koskee uusiutuvan energian tuotannossa
käytettävää biomassaa. Komission esitys uudeksi asetukseksi
on kirjoitettu yhtä heikolla metsäosaamisella ja -ymmärryksellä
valmisteltu kuin esitys taksonomiastakin.
Suuri osa Suomessa käytettävästä metsäenergiasta tulee
metsäteollisuuden sivuvirroista,
kuten kuoresta, purusta ja mustalipeästä. Komission esitys ei
tunnista näitä sivuvirtoja lainkaan. Toinen ongelma tulee ns.
No-Go-alueista, joilta korjattu
biomassa olisi aina kestämätöntä. Tällaisiksi alueiksi laskettaisiin
mm. vanhat metsät ja turvemaat.
Siis myös päätehakkuilta kerättävä latvusmassa voitaisiin lukea
kestämättömäksi, kuten myös
turvemaiden nuorten metsien
kunnostuksista saatava energiaranka.
Toisin sanoen myös iso osa
myös metsätalouden ”sivuvirtana” tulevasta metsäenergiasta
voitaisiin luokitella kestämättömäksi. Tämä on kuitenkin epävarmaa, sillä termien määrittelyt
ovat vielä niin epämääräisiä, että
lopullisia tulkintoja ei voida vielä tehdä. Toisaalta hyvä niin, jotta niihin voidaan vielä vaikuttaa.
Edunvalvontatyötä näiden monien muidenkin asioiden parissa
tehdään koko ajan eikä loppua
näy. Paine suomalaista metsänomistajaa ja metsätaloutta kohtaan EU:n taholta on ennennäkemättömän kova. Tälläkin saralla
tehtävä edunvalvonta ja vaikuttaminen on yksi metsänhoitoyhdistyksen jäseneduista, joita kukaan muu ei metsänomistajalle
tarjoa. Mhy:n jäsenyys totisesti
kannattaa!

KUHMO

KUUSAMO

Laakkonen

Tuomas 040 019 5989

Pitkänen

Ville

J Siht.

040 500 7844

ville.pitkanen@hotmail.fi

Kämäräinen Laura

040 839 7394

laura.kamarainen@meiliboxi.fi

Pj

Autio

Mika

050 022 7025

mika.autio@kotinet.com

Siht.*

Mäenpää

Tarja

040 549 1112

tarja.maenpaa@pp6.inet.fi

LIMINKA

Pj

Luukinen

Hanna

045 679 1104

hannaluukinen@hotmail.com

Siht.*

Seppälä

Sari

040 077 0054

seppalaoy@koneurakointiseppala.fi

LUMIJOKI

Pj

Repo

Marko

040 034 5624

kokkopurontila@gmail.com

Siht.*

Meskus

Anne

040 756 1364

anne.meskus@dnainternet.net

J.Siht.

Ollakka

Kirsi

040 715 9648

ollakantila@gmail.com

Pj

Nisula

Miitta

045 133 4242

miitta.nisula@gmail.com

Siht.*

Nivala

Ulla

044 563 5529

ulla@mansikat.fi

Pj

Junttila

Elina

040 760 2558

elina.junttila@nivala.fi

Siht.*

Bodbacka

Anne

040 841 3763

sihteeri@mtk-nivala.fi

OULAINEN-

Pj

Hietaharju

Heikki

040 729 2584

heikki.hietaharju@gmail.com

VIHANTI

Siht.*

Mäkelä

Aini

040 702 7269

ainimakela@gmail.com

J.Siht.

Vilminko

Tommi

040 715 6967

tommi.vilminko@netti.fi

KÄRSÄMÄKI

MERIJÄRVI

NIVALA

OULUJOKI

Pj

Pitkänen

Joni

040 060 9174

jonipi90@gmail.com

VARSI

Siht.*

Rikkola

Jaakko

040 746 9838

jaakko.rikkola@gmail.com

OULUN-

Pj

Lamberg

Tarja

040 174 3564

tarjaslamberg@gmail.com

SEUTU

Siht.*

Korpela

Samuli

040 410 6961

samuli.a.korpela@gmail.com

J.Siht.

Leipivaara

Mervi

040 592 9701

mervi.leipivaara@gmail.com

PALTAMO

Pj

Karjalainen

Anita

050 410 3503

a.alakylmanen1@gmail.com

Siht.*

Sivonen

Päivi

050 514 4907

paivi.sivonen@kajaani.net

PUDASJÄRVI

Pj

Törmänen

Pekka

040 535 5834

pekka.tormanen@gmail.com

Siht.*

Ronkainen

Suvi

040 774 8195

suvistau@gmail.com

Pj

Pirkola

Ari

040 028 3579

ari.pirkola@kotinet.com

Siht.*

Pärkkä

Lauri

050 342 0478

parkklau@gmail.com

PYHÄJÄRVI

Pj

Niskanen

Jaana

050 493 7953

jaana.niskanen.jn@gmail.com

Siht.*

Pennanen

Kimmo 040 733 1438

kimmo.pennanen@lahitapiola.fi

RANNIKKO

Pj

Joensuu

Sauli

040 560 7948

olkijoensuu@gmail.com

Siht.*

Lepistö

Päivi

040 591 0343

lepistopaivi@gmail.com

Pj

Kervinen

Ismo

040 028 9247

ismo.kervinen@kotinet.com

Siht.*

Ojantakanen Liisa

050 307 9824

liisaojantakanen@gmail.com

J.Siht.

Rosenberg

Marika

050 384 8751

marika_rosenberg@hotmail.com

PYHÄJOKI

RANTSILA

SOTKAMO

Pj

Hyvönen

Janne

040 487 4453

hyvos.janne@gmail.com

Siht.*

Räisänen

Pauliina 040 593 7675

raisanen.pauliina@gmail.com

Turpeinen

Hemmo 044 542 5321

hemmotur@gmail.com

Siht.*

Tyni

Kauko

040 050 0334

kauko.tyni@kuusamo.fi

Pj

Similä

Kari

050 020 4365

similakari@gmail.com

Siht.*

Törmä

Juha

050 350 3557

juha.torma@dnainternet.net

Pj

Kauppi

Nelli

050 372 4387

nelli.kauppi@gmail.com

Siht.*

Matinolli

Ilkka

050 058 8066

ilkmatin@dnainternet.net

J.Siht.

Pakonen

Teemu

040 744 5932

teemu.pakonen@gmail.com

Pj

Leinonen

Samuli

040 526 6350

samuli.m.leinonen@gmail.com

Siht.*

Koukkari

Mika

040 564 9267

mika.koukkari1@gmail.com

Pj

Kemppainen Ville

040 774 6102

ville.kemppainen@ristijarvi.net

Siht.*

Kaikkonen

Sinikka 040 584 7359

kaikkonen.sinikka@gmail.com

TAIVALKOSKI Pj

TEMMES

TYRNÄVÄ

VAALA

YLÄ-KAINUU

Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö,
MTK, Metsänomistajat -linja

Pj
Siht.*

* Sihteeri toimii myös jäsensihteerinä
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Pohjois-Suomi

Ostamme kesäkorjuukelpoisia leimikoita
Kysy lisää hankintaesimiehiltämme
Eero Parkkila p. 040 540 9416
Haapajärvi- Reisjärvi - Sievi
Lestijärvi - Toholampi - Halsua

OSTAMME PUUTA

Marko Vilppola p. 040 842 9024
Nivala - Kärsämäki - Ylivieska
Kannus - Kokkola

Puukauppaa ja metsänhoitotöitä
sinun tahtiisi – autamme sinua
kartoittamaan metsäsi tarpeet!
Metsäasiakasvastaava
Outi Kivioja-Lääperi, 040 500 1878
outi.kivioja-laaperi@upm.com
Kajaani, Sotkamo,
Paltamo Mieslahden seutu

Metsäasiakasvastaava
Petra Sorsa, 040 689 6637
petra.sorsa@upm.com
Oulu, Kempele, Ii, Hailuoto, Pudasjärvi,
Muhos, Utajärvi

Metsäasiakasvastaava
Hannu Klemetti, 040 199 5968
hannu.klemetti@upm.com
Ristijärvi, Puolanka, Paltamo pl.
Mieslahden seutu ja Vaala

METSÄNHOITOPALVELUT
Jukka-Pekka Klemetti, 040 778 9786
jukka-pekka.klemetti@upm.com

Metsäasiakasvastaava
Ari Huotari, 040 673 5288
ari.j.huotari@upm.com
Kuhmo, Sotkamo Tipasojan seutu
Metsäasiakasvastaava
Miika Mannermaa, 040 623 3666
miika.mannermaa@upm.com
Suomussalmi, Hyrynsalmi, Taivalkoski
eteläosa, Kuusamo eteläosa

Muista myös
UPM Metsä
-verkkopalvelu
osoitteessa
www.upmmetsa.fi/
verkkopalvelu

Marko Siekkinen p. 044 769 4886
Pyhäjärvi - Pihtipudas - Kinnula
Kivijärvi - Viitasaari
Pertti Engman p. 040 759 2532
Haapavesi - Pulkkila - Piippola
Oulainen - Pyhäntä
Ari Poutiainen p. 0400 509 543
Vihanti - Ruukki - Rantsila - Liminka
Temmes - Tyrnävä - Muhos- Kestilä
Vaala - Utajärvi
Janela Lapveteläinen p. 044 769 4880
Kiuruvesi - Pielavesi - Vieremä - Vuolijoki
etunimi.sukunimi@hasa.fi

RYSKYPÄIVÄT

YLIVIESKASSA 1-2.4.2022
UPM Metsä lupaa hyvää
www.upmmetsa.fi

ESITTELYKONEITA HETI
TOIMITUKSEEN
KYSY LISÄÄ!

ARION 470

ARION 530

155 hv, 630 Nm.
16+16 QUADRISHIFT vaihteisto.
100 l/min hydrauliikka. Ilmastointi.
Monitoimijoystick.
Ilmajousitettu istuin.

145 hv, 619 Nm.
24+24 HEXASHIFT vaihteisto.
Ohjaamojousitus. 110 l/min
hydrauliikka. Ilmastointi Monitoimikyynärnoja. Ilmajousitettu istuin.

LEASING HINTA ALK. 633 € /KK*

LEASING HINTA ALK. 679 € /KK*

ARION 610

AXION 810

145 hv, 640 Nm. 24+24 HEXASHIFT
vaihteisto. Ohjaamojousitus.
110 l/min hydrauliikka. Ilmastointi.
Monitoimi-kyynärnoja.
Ilmajousitettu istuin.

215 hv, 941 Nm.
24+24 HEXASHIFT vaihteisto.
110 l/min hydrauliikka. Ilmastointi.
Monitoimikyynärnoja.
Ilmajousitettu istuin.

LEASING HINTA ALK. 686 € /KK*

LEASING HINTA ALK. 918 € /KK*

68 900,- 73 900,-

74 900,- 99 900,Hankkija Oulu-Kempele, Konekeskus
Zatelliitintie 10, 90440 KEMPELE. Avoinna: ma-pe 8-17.

Kuvien koneissa lisävarusteita mitkä eivät kuulu tarjouskoneisiin.
* Leasing-laskelman esimerkki: Vuokra-aika 72 kk, 1. vuokraerä 20%, jäännösarvo 30%
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TEITÄ VARTEN

UNBEATEN

John Deere Financial tarjoaa 7 vuoden
osamaksun 3 kk euribor +1,69%.
+ perustamiskulut sekä käsittelymaksu.

KAMPANJAKONEITA MYÖS LEASING-SOPIMUKSELLA:
ESIM. JDF LEASING 5 VUOTTA: 6155R AUTOPOWR ALKAEN 950€ /KK ALV 0%*
Kampanjan koneisiin sisältyy veloituksetta ensiluokkainen lisävarustepaketti sekä 3000€
arvoinen lahjakortti, jonka pystyy hyödyntämään Wihuri Oy Teknisen Kaupan ja
Witraktorin tuotteisiin sekä palveluihin. Kampanja koskee John Deeren 6155R ja 6250R
tehdastilattuja malleja sekä MY21 6R +150 hv varastokoneita. Kampanja on voimassa
30.4.2022 asti tai niin kauan kuin kampanjakoneita riittää.
*Leasing laskelma on esimerkki. 1. vuokra 30%. Jäännösarvo 35% hankintahinnasta. Vuokra-aika
60 kk. Perustamiskulut 400€ sekä käsittelymaksu 9€. Koneen lisävarusteet vaikuttaa lopulliseen
kuukausierään. Kaikki mainitut hinnat alv. 0%.

ALUEESI JOHN DEERE-KONEMYYJÄT
Arto Pesola, Kempele
Pohjois-Pohjanmaa, Koillismaa, Kainuu
0401827034
arto.pesola@wihuri.fi

Seppo Sorvari, Nivala
Keski-pohjanmaa, Pyhäjokilaakso, Kalajokilaakso
0401927715
seppo.sorvari@wihuri.fi

Antti Rissanen, Tornio
aluemyyntipäällikkö
0405683175
antti.rissanen@wihuri.fi

VARAOSAMYYNTI
020 510 8401
rita.pelkonen@wihuri.fi

HUOLTO
040 152 5754
eero.hameenkorpi@wihuri.fi

VARAOSAT & HUOLTO
WIHURI OY WITRAKTOR
Akselikuja 2, 90440 Kempele

WITRAKTORIN VALTUUTETUT SOPIMUSHUOLLOT
RPK-PALVELUT OY
Faarisentie 35, 94460 Tornio
040 540 1959
rpkpalveluhuolto@gmail.com

T:MI TAITOLAN KONEHUOLTO
Taitolantie 5, 89140 Kotila
044 591 7380
posti@taitolankonehuolto.fi

M. UUSITALO OY
Kunkaantie 68, 69199 Kannus
050 356 8543
agrihuolto@uusitalogroup.fi

SK-KONEHUOLTO
Jänismaantie 22, 67800 Kokkola
050 4078791
info@sk-konehuolto.fi

TRAKTORIHUOLTO OULUJÄRVI OY
Timperintie 22, 87400 Kajaani
0400 389 242
korjaamo@traktorihuotooulujärvi.fi

T:MI MIKKO SALMELA
Toukolantie 11, 97130 Hirvas
040 744 8854
msalmela81@gmail.com

KONEHUOLTO PAAVO LIINAMAA OY
Sahantie 74, 85500 Nivala
0400 385 839
konehuolto.liinamaa@kotinet.com

LAKKAPÄÄN KONE JA AUTO OY
Pellontie 17, 95700 Pello
0400 292 071
lakkapaan.huolto@gmail.com

WWW.WITRAKTOR.FI | WITRAKTOR@TT.WIHURI.FI

