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• Tilusjärjestely
Kuva: Elina Laakkonen, Säynäjä.
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Facebook sivu:
MTK-Pohjois-Suomi
Ajankohtaista tietoa
tapahtumista ja muista
meille tärkeistä asioista.

Instagram:
mtkpohjoissuomi
Ajankohtaista asiaa tiiviissä
muodossa.

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

Pohjois-Suomi

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

MTK-keskusliitto
www.mtk.fi

Ensimmäinen vuosi tuottajaliiton peräsimessä on vierähtänyt. Jos edellisessä työpaikassa
on saanut nähdä ja kokea toimintaympäristön digitalisoitumisen nopeuden ei järjestössäkään muutoksen tuulet ole niitä laimeimpia. Ennusteita suurempi luopumistahti ja yleisen
kannattavuuden romahtaminen
haastavat järjestöä joka suunnalta. Kriittinen katsominen liiton
ja omaan tekemiseen on edelleen pakollista. Alkuperäinen tavoitteeni parantaa ja nopeuttaa
viestintäämme sähköisiä kanavia pitkin on edelleen ajankohtainen. Tämä lehti on siitä konkreettisin osoitus. Toisena työlistalla on järjestäytymisasteen nosto.
Tarvitsemme kaikki jäseniksi, jotta maaseudun ääni saadaan jatkossakin päättäjien kuuluville.
Tämä lehti toimii siihenkin, koska se toimitetaan kaikille maati-

Edunvalvonnan
vinkkelistä

loille jäsenyydestä riippumatta.
Toivon lehden kannustavan jäsenyyteen ja aktiiviseen toimintaan. Jäseneksi pääsee helpoiten
osoitteesta www.mtk.fi tai soittamalla yhdistykseen tai allekirjoittaneelle. Suosittelen myös kuuntelemaan MTK:n Maaltavastaajien haastattelupätkiä ajankohtaisista asioista.
Jaksaminen on maatalousyrittäjillä koetuksella. Usea toimija on kertonut yllättyneensä sellaisten tilojen lopettamispäätöksestä, joiden on luullut jatkavan
vielä vuosia. Tämän vuoksi liiton
suunnitelmissa on hakea uutta
viljelijöiden hyvinvointia tukevaa
hanketta, joka tukee mahdollisimman paljon muutoksessa, oli
se sitten luopuminen tai tuotantosuunnan muutos. Hanke on
tarkoitus hakea ylimaakunnallisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-

nuun alueille. Samalla avataan
uusia yhteistyö malleja Suomen
yrittäjien kanssa, joka tuo uutta
verkostoa ja tilaisuuksiin uudenlaista näkökulmaa.
Maatalouden muutos on ollut
viime aikoina merkittävää, tuotanto erikoistuu ja laajenee. Yhteiskunta asettaa uusia vaatimuksia ympäristön suojelemiseksi ja
eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kuluttajat arvostavat suomalaisen elintarvikkeen laatua
ja puhtautta, mutta tästä huolimatta osuus euroista arvoketjussa on viljelijöille hävettävän pieni. Ministeriö on ojentanut kätensä auttaakseen kriisipaketin muodossa ja toivomme onnistunutta
kohdentamista niille tiloille, joilla
hätä on suurimmillaan. Edelleen
on kuitenkin asioita, joihin voimme vaikuttaa itse. Tilusrakenteen
muuttaminen ja tilojenvälinen

yhteistyö ovat mielestäni niistä
tärkeimpiä. Nyt nähdyt runsas sateiset ja äärimmäisen kuivat kasvukaudet ovat osoittaneet myös
sen, että tilojen välisessä tekemisessä tarvitaan parempaa sopimista. On kaikkien edun mukaista tuotantosuunnasta riippumatta, että kylvetylle sadolle etsitään
ostajaa sopimusten kautta. Näin
toimien sateisena vuonna viljanviljelijä saa varmemmin viljansa
kotieläintilalle litisteeksi ja kuivana vuonna vastaavasti kotieläintila varmistaa viljan saannin.
Ajatukset on vietävä yhtä viljelykautta pidemmälle, jotta kaikki osapuolet hyötyvät ja saavat
varmuutta sadon riittävyyden ja
myyntikanavien muodossa.
Tukien kautta saadaan ensiapua
kannattavuuteen ja markkinoilta
pitkäaikaisempi ratkaisu. Tukijärjestelmän byrokratiaan haetaan

joustavuutta vaihtelevien sääolojen vuoksi. Esimerkiksi ns. ympäristöhoitonurmien käyttöä tulisi
sallia nykyistä helpommin karjatilojen rehukäyttöön. Viljelijöiden
rooli lisääntyy ympäristöasioissa.
Tämän johdosta haluamme olla
myös enemmän vaikuttamassa
keinovalikoimaan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hiilensidontabisnes on maatalouden uusi
mahdollisuus, vaikka se enemmän uhkaksi koetaan.

MTK Pohjois-Suomen
MaaseutuHaravan kuulumiset
Syksyn tullen hankkeet jatkavat toimintaansa uudella innolla suunnitellen talven tapahtumia. Hankkeiden konkreettiselle toiminnalle otollisinta aikaa
ovat loppusyksy, talvi ja alkukevät. Oleellista toiminnassa on arvioida se, mikä on ajankohtaista
ja oleellista hankkeiden tarjonnassa suhteessa kohderyhmiin. Hankkeessa tullaan toteuttamaan tuttuja infoja, kuten SPV- ja
investointi-info, mutta myös uutta näkökulmaa ollaan pyritty hakemaan. Tästä esimerkki on mm.

alkutalvesta 2019 yhteistyössä järjestettävä seminaari, jonka
teemana on maatalouden digitaalisuus. Seminaari järjestetään
Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön ja Proagria Kainuun
hankkeiden kanssa. MaaseutuHarava-hanke sai jatkoaikaa
31.10.2019 asti, joten hanke jatkaa toimintojaan vielä reippaan
vuoden verran!
MaaseutuHarava-hanke koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa, joten

sen toiminta-alue tapahtumien
teemojen suhteen on laaja. Näin
ollen tapahtumia on mahdollista
järjestää liittyen alkutuotantoon
tiloilla kuin myös elintarvikkeiden jalostukseen. Hankkeen vetäjänä toivon mahdollisimman
paljon palautetta ja toivomuksia
tulevista tapahtumista, näin hanke voi vastata maaseutuyrittäjien
toiveisiin. Jos sinua askarruttaa
jokin tietty aihepiiri, mistä haluaisit järjestettävän tilaisuuden, niin
vinkkaa allekirjoittaneelle!
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Hankkeen/
yhteistyökumppaneiden
tulevia tapahtumia:
• 30.-31.10. Valtakunnalliset Green Care-päivät Vuokatissa
Hankevetäjä Maaseutu
Harava-hankkeessa
040 021 8720
heidi.kumpula@mtk.fi

• 13.11. Liharodut apuna lypsykarjan jalostuksessa, Kantri-Inno-hanke
• 20.11. Maatilan osakeyhtiöittäminen, Kainuun Opisto,
Mieslahti, MaaseutuHarava
• 21.– 23.11.2018. Valtakunnalliset Luonnontuotepäivät Turussa,
Kalke-hankkeen opintomatka Kajaanista, Arktiset Aromit
• 22.-23.11. ”Suhteet sujuviksi- arki paremmaksi”-hyvinvointipäivät,
Kiannon Kuohut, Suomussalmi. www.mela.fi.
• 29.-30.11.2018. Opintomatka Guesthouse Kantturaan,
Luonnon Ystävän Majataloon. Kantri&Co.-hanke

Toiminnanjohtaja
Matti Tyhtilä

• 30.11. SPV- ja investointi-info, Impilinna Kajaani, MaaseutuHarava.

Mitä tänään syötäisiin

• 4.12. Juridiikka-info, Kainuun Opisto, Mieslahti. MaaseutuHarava.

Poikkeuksellisen lämmin ja
kuiva kesä on kääntynyt syksyyn.
Varmin merkki syksyn tulosta on
lukuisat kurkiaurat, jotka lentävät
perä jälkeen etelän lämpöön vieden mukanaan pesistä lähteneet
kesän viimeiset pääskyset. Viljelijöille kulunut kesä toi kuivuuden sekä pellolle että lompakkoon. Luonnonvarakeskuksen
ennusteen mukaan maatalouden jaettava yrittäjätulo painuu
ennätyksellisen alhaiseksi, 7200
euroon tilaa kohden. Yrittäjätulon ennakoidaan alenevan jopa
40 prosenttia edellisestä vuodesta, joka sekin oli Suomen EU-ajan
heikoin. Mikäli ennuste toteutuu,
maatalouden jaettavasta yrittäjätulosta on sulanut kolme neljäsosaa vuodesta 2010 lähtien. Samanaikaisesti jakajien eli maatalous- ja puutarhayritysten määrä
on vähentynyt noin 18 prosenttia. Sanomattakin on selvää, että tällaista maaseutua tuhoavaa
ja rapauttavaa tulokehitystä ei
voida jatkaa. Maan hallitus kutsui
pelastajaksi OP-ryhmän entisen
pääjohtaja Reijo Karhisen vetämän työryhmän, jonka tehtävään
kuuluu etsiä toimenpiteet yrittäjätulon nostamiseksi 500 miljoonalla eurolla. Odotukset työryhmää kohtaan ovat kovat ja aikataulu tiukka; valmista pitäisi olla
tämän vuoden joulukuussa. Kiireen ymmärtää, sillä viljelijöiden
parissa ensi kevättä odotetaan
hermostuneina alati kohoavien
kustannusten takia. Yleisestihän
esimerkiksi apulantojen hinnoil-

• Tammikuun loppu: Digi avuksi maatilan arkeen, Kajaani

la on ollut tapana seurata viljan
hinnan kehitystä; karjatiloilla kohoavat rehukustannukset mietityttävät tulevia rehuvalintoja.
Oma lukunsa on karkearehujen
riittävyys, jossa on isoja tilakohtaisia eroja jopa saman kunnan
alueella. Säähän ja satotasoihin
Karhisen työryhmällä ei riitä toimivalta, mutta muuhun toimintaympäristöön ja vaatimuksiin
liittyviin muutoksiin toivotaan
konkreettisia esityksiä.
Tuottajajärjestönä olemme
vaatineet tuottajahintojen pikaista nostamista ja jalostavan
teollisuuden sekä kaupan välisten myyntisopimuksien avaamista ns. force major-tilanteeseen
vedoten. Mielestämme tällainen
osapuolista riippumaton, odottamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen, on kyseessä viime kesän kuivuuden
seurauksena. Vääräleuat voisivat
puhua jopa saalistushinnoittelusta sikoja myytäessä tiloilta alle tuotantokustannusten. Joka
tapauksessa kauppatapoja tulee
tämän vuoden kokemusten johdosta päivittää paremmin nykyiseen maailmaan sopivaksi. Viljan
osalta Eurooppa on toiminut hintaveturina ja pohjoisessa Euroopassa koetun laajan kuivuuden
uskoisin näkyvän myös maidontuotannossa sekä -hinnassa. Kuluttajat suhtautuvat elintarvikkeiden ja varsinkin tuottajahintojen
nousuun poikkeuksellisen myön-

• 10.1.2019 Kainuun Elintarvikepäivä + lähiruokatreffit,
Wanha Kerho, Kajaani.

teisesti tällä hetkellä. Jääkiekkotermein voisi puhua ”momentumista”, ratkaisevasta hetkestä,
jolloin on toimittava nopeasti ja
hyödynnettävä olemassa oleva
mahdollisuus. Ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta on se, että
odotettavissa oleva elintarvikkeiden hintojen nousu ei jää pelkästään ketjun muiden toimijoiden
käsiin. Tässä tulonjaon taistelussa omistamiemme osuuskuntien
hallintohenkilöiden taitavuus ja
uskallus nousee rooliinsa. On uskallettava vaatia tuotteille oikeudenmukainen, niiden arvon mukainen hinta. Näyttöjä maailman
ykköslaadusta on esittää esimerkiksi voissa ja viimeisimpänä pihvilihassa. Lisäksi eurooppalaisessa sikojen hyvinvointi vertailussa
suomalaiset sikalat ovat ehdotonta huippua. Näistä saavutuksista suurella osaa suomalaisista
kuluttajista ei ole pienintäkään
tietoa. Haastankin kaikki toimijat tuomaan näkyvämmin esille
suomalaisen maatalouden laatutyön tulokset kuluttajien tietoisuuteen.
Huoltovarmuuskeskustelu on
nostanut päätään viime päivinä
ja aiheestakin. Loppujen lopuksihan on kyse otsikon mukaisesti
MITÄ TÄNÄÄN SYÖTÄISIIN – mitä
se sitten kullekin tarkoittaa.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg esitteli maatalouspolitiikan ajankohtaisia asioita Maidontuotannon Tulevaisuus-seminaarissa.

Tapahtumien tarkemmat ohjelmat
löydät Tukinetistä!
www.tukinetti.net

Jari Ahlholm, puheenjohtaja
MTK-Pohjois-Suomi
050 – 533 9796,
jari.ahlholm(at)mtk.fi

MTK-Pohjois-Suomen Jäsenlehti 2/2018
Julkaisija: MTK-Pohjois-Suomi
Oulun toimisto Rautatienkatu 16 C 22. 90100 Oulu. 020 413 3500
Kajaanin toimisto Kauppakatu 25 A. 87100 Kajaani
www.mtk.fi/liitot/pohjoissuomi
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Maanviljelijöiden etujärjestö MTK on monessa mukana. Läheskään aina työn tuloksena ei synny kaikille
sopivaa ratkaisua, mutta alle on koottu asiakohtia, jossa edunvalvontatyö on ollut tuloksekasta. Sähköiset
kanavat mahdollistavat paremman viestinnän jäsenille ja tuovat myös jäsenpalveluiden järjestämiseksi
uusia keinoja. Näihin uusiin sovelluksiin kannattaa tutustua.

Viljatori

Viljatori.fi on verkkopalvelu, jossa viljelijät voivat myydä satoansa haluamissaan erissä helposti ja luotettavasti, parhaaseen markkinahintaan. Ostajina kauppapaikalla ovat viljaa
käyttävä teollisuus ja kotieläintilat. Viljakaupan
perinteiset käytännöt uudistava kauppapaikka
on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Viljatori
avattiin 30.5.2018.

Töitäsuomesta.fi
MTK:n yhdessä CoReorient Oy:n kanssa kehittämä
töitäsuomesta.fi-palveluun tuodaan jatkuvasti uusia
toiminnallisuuksia, joilla voidaan edistää maaseudun
työvoiman saantia.

Viestintä

Järjestön uusin tiedotuskanava. Helppo kuunnella
älypuhelimen välityksellä vaikka puimurin ratissa.

Kuutio puunkauppapaikka

Nautojen
merkintä

Laki eläinten
hyvinvoinnista

Kuutio on kaikille avoin puukauppapaikka.
Kuution tarjoaa Suomen Puukauppa Oy, jonka
omistavat puun myyjätahoja ja puun ostajia
edustavat organisaatiot tasapuolisesti.

Erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin.
Tämä vähentää tilojen kokemaa byrokratiaa.

MTK otti laajasti kantaa lakiluonnokseen ja kokonaisuudesta tuli kestävä. Laki ei lisää kohtuuttomasti kustannuksia tiloille muihin EU:n jäsenmaihin verrattuna.

Markkinaedunvalvonta

Peltoporo-ongelmat

Meille on tärkeää reilu toimiminen ruokamarkkinoilla ja tämän varmistamiseen satsataan. Jos olet kokenut epäreiluja kauppatapoja toiminnassa voit kertoa niistä meille anonyymisti järjestön sivuilla www.mtk.fi.
MTK on ottanut käyttöön hankinta-asiamies.fi-sivuston. Sivustosta on yhteistyössä räätälöity MTK:n jäsenille
oma palvelunsa. Jatkossa MTK:n jäsenet pääsevät hyödyntämään ilmaiseksi hankinta-asiamies.fi-palvelua.
Palvelusta löytyvät helposti kaikki julkiset hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt. Jäsenten käytössä ovat
monipuoliset työkalut sopivien hankintailmoitusten löytämiseen, tarjousten tekemiseen, neuvontapalvelu,
liitetiedostot, kumppanihaku ja paljon muuta.

Ruokavienti

Tilusjärjestelyt

MTK on mukana Keski-Euroopan suurimmilla
ruokamessuilla Berliinissä. Lisäksi MTK on mukana ruokavientiä edistävissä hankkeissa.

Pitkään on menty vähenevin varoin uusien tilusjärjestelyiden osalta. Nyt uusille hankkeille on
saatu paremmin rahoitusta ja lohkorakennetta
saadaan parannettua.

Alueemme pohjoisosissa on ollut toistuvia ongelmia porojen aiheuttamista satovahingoista nurmialoilla. Olemme viikoittain yhteydessä jäseniin asian tiimoilta ja asiassa on pyritty rakentavasti parantamaan poronhoitolain toimivuutta viljelysmaille syntyvien vahinkojen
vähentämiseksi ja korvaamiseksi. Aktiivisuus asiassa on tarkentamassa arviolautakunnan toimintaa, joka selkeyttää vahinkojen arviointia
ja ehkäisee vahinkojen korvauksiin liittyviä ongelmia.

8.11. RETKIPÄIVÄ: Ei yhteisiä ruokailuja
MTK- POHJOIS- SUOMEN liitto on järjestänyt maaseutunuorille kolme
erilaista retkeä, joista jokainen osallistuja voi valita yhden. Kaikille retkille lähdetään klo 15 hotellilta ja paluu on samaan paikkaan
joko klo 18 tai 18.30 (valitun retken mukaisesti). jokaisessa bussissa on
mukana ainakin yksi alueellisen valiokunnan edustaja isännöimässä
tai emännöimässä bussimatkaa.
Kasvisiementuotanto ja Case peruna: 15 – 18.30
Matkalla tutustutaan Tyrnävän siemenperunakeskukseen ja keskustellaan laajemmin viranomaisyhteistyöstä, siemenmateriaalin laadun
varmistamisesta ja sen vaikutuksesta satopotentiaaliin. Bussissa on
mukana ainakin, Eviran Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys – osaston johtaja Matti Puolimatka.
Metsätalous ja Case StoraEnso: 15-18.00
Matkalla tutustutaan StoraEnson tehtaaseen ja kuullaan erityisesti yrityksen merkityksestä työllistäjänä ja puun käyttäjänä alueella. Bussissa metsänomistajan näkökulmasta keissiä avaa kenttäpäällikkö Markku Ekdahl.

ensisijaisesti siitä, ettei maankäyttöä vaikeuteta nykyisestä ympäristöasioihin vedoten.
Vaalit
Vuoden 2019 aikana on tulossa eduskuntavaalit
4/19 europarlamenttivaalit 5/2019, ja maakuntavaalit 5/19. Järjestö vaikuttaa ohjelma-asiakirjojen
kautta, joista etenkin tulevan hallituksen hallitusohjelma on yksi tärkeimmistä. Lisäksi kannustamme jäseniämme asettumaan ehdolle sekä äänestysaktiivisuuteen vaaleissa.

Järjestäytymisaste
Liiton toiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa
yhdistysten jäsenille maakuntien alueella. Olemme
suomen kolmanneksi suurin liitto ja tämän aseman
säilyttämiseksi tarvitsemme kaikkien jäsenyyttä.
Tutustu jäsenetuihimme ja vahvista joukkoamme
liittymällä jäseneksi osoitteessa mtk.fi tai ottamalla
muuten yhteyttä yhdistykseen tai liittoon.

Asiakassaunat ovat auki klo 23 saakka, Manuburgeria on
mahdollista tilata ainakin klo 21 saakka.
MaNu Burger + maito 0,5l 23,50 €
MaNu Burger + Hailuodon Panimon olut 0,33l 29,90 €

Vaalinapakymppi á la Maaseutunuoret
Lähdetään tutustumaan meidän ehdokkaisiin maaseutunuorten
oman Kari Salmelaisen, Jarno Tuomisen johdolla. Luvassa kevyttä kikatusta loistavat palkinnot.

Kannanotot, kuulemiset ja lausunnot
MTK antaa noin 200 lausuntoa vuosittain ja on noin

15.15-17.00 Vaalipaneeli
Nyt mennään asialinjalla – tiukan ja teemoitetun vaalipaneelin ehdokkaille vetää Itikka- osuuskunnan toimitusjohtaja Reijo Flink. Ehdokkaat saavat paneelista ennakkomateriaalina vähintään ylätason
otsikot ja luvassa on ainakin äänestyksiä yleisölle.
Pieni huokaus ja aikaa valmistautua iltaan, lähtö Maikkulan kartanoon
on klo 18.30.

19-00 Manujen ysärijuhlat Maikkulan kartanossa.
Pukeutumisesta: illan paras ysäri- jysäri palkitaan, mutta koska kyse
on illallisesta arvokkaassa ja kauniissa ympäristössä, niin kallistetaan
vaakaa kohti punaista mattoa ja pois valkoisista farkuista. Nyt kaapin
pohjilta penkomaan sitä sähkönsinistä spagettiolkaimilla varustettua
tekokuituista luomusta. Jos ihan tuoreessa mielessä ei 90-luvun kaikki kauneudet ole, niin voi aloittaa vaikka katsomalla kauden Frendejä
tai googlettamalla 90s dinner look. Hyvin tunnelmiin pääsee katselemalla Yle areenasta Retrolissun ysärit. Lohdutukseksi kuitenkin kaikille: kovin tiukkapipoista tämä ei ole, eikä kukaan ovella ole mittaamassa helman pituutta.

Hotellin aamupala
9.15 Syysparlamentin avajaiset Raatti- salissa
Tervetuloa Pohjois-Suomeen!
Puolen Suomen nuoret
Oodi Manuille

100 kertaa kuultavana asiantuntijana eduskunnassa eri työryhmissä. Tämän lisäksi Brysselin toimistossa tehdään sama lukumäärä lausuntoja ja kuulemisia. Kokonaisuuden päälle tulee vielä yhdistysten ja liiton tekemät lausunnot ja aloitteet. Tämä
työ näkyy harvoin ulospäin, koska työ on suurelta
osin ennaltaehkäisevää toimintaa ja perustuu vahvaan asiantuntijuuteen.

14.30 Kahvitteluhetki

Illalla hotellilla ei ole yhteisiä ruokailuja. Hotellilla ravintola Sassissa on
meille Manuburger- tarjous ja saunomismahdollisuus klo 17 alkaen.

PERJANTAI 9.11. VAALITOUHUA, TYÖPAJOJA JA YSÄRI-ILTA

Työpöydällä olevat ajankohtaiset asiat:

Maatalouslinjan argumenttityöpaja
Avaimia käteen; maatalouslinjan asiantuntijat kertovat omat parhaat
vinkkinsä ajankohtaisista teemoista keskusteluun. Fakta homma!
Paikka: Koski-Pakkala

Pohjois-Suomen maaseutunuorten valiokunta on järjestänyt meille
kampaajaopiskelijoita paikalle. Nopeat syvät hitaat – varaa itsellesi
oma kampaaja ja varmistat päheän ysärilookin iltaan. Kampaus
maksaa 10€ ja se maksetaan suoraan kampaajalle. Varaathan tasarahan mukaasi ja ysäriluksus on omasi!

Improtyöpaja Oulun Teatterilla 19.30-20.30
Nyt on Oulun teatterin pienellä näyttämöllä todellinen mahdollisuus
päästä tekemään jotain IHAN
MUUTA hetkeksi. Työpajaan ei sisälly ruokailuja. Nopeat ja rohkeat
syövät hitaat! Mukaan mahtuu
enintään 30 henkeä ja jos kävisi niin, että osallistujia olisi alle 15, ei
työpajaa toteuteta.

Maatilojen toimintamuodon muutos osakeyhtiöistä tuli tämän vuoden alusta vapaaksi varainsiirtoverosta. Tästä johtuen yhtiöittämistä
suunnittelevat säästävät varainsiirtoveron verran MTK:n ansiosta. Osittain kritisoitukin energiaveron palautus on ollut joustavana ja etenkin nopeana reittinä, kun on mietitty kriisitilanteen lisätuen maksamista tilatasolle.

Maatilan yhtiöittäminen
Asiantuntijoina MTK:n verolakimies Timo Sipilä ja lisäksi mahdollisesti
kommenttipuheenvuoroja muilta asiantuntijoilta.
Paikka: Nuotta-Luoto

Energia ja kaavoitus, Case tilan ympärille
vyöryvä asutus ja Isape oy
Matkalla tutustutaan Kempeleellä lähienergiaa kasvinviljelytilalla
tuottavaan yritykseen. Bussissa ja tilalla pohditaan kasvavan kaupungin kyljessä elämistä. Bussissa näkökulmia kaavoitukseen ja
naapureiden kanssa elämiseen avaa MTK Pohjois- Suomen tj Matti
Tyhtilä.

Rapean briossisämpylän välissä kotimaista nyhtöpossua, savujuustoa
ja sipulirenkaita sekä chilimajoneesia ja talon coleslawia. Lisäksi maalaislohkoperunoita.

Verotus

EU:n maaseutuohjelma
Tulevaan maaseutuohjelmaan pyritään vaikuttamaan niin, että tuet kohdistuisivat nykyistä paremmin aktiivitiloille ja sadon tuottamiseen. Tilusrakenteen parantamiseen on löydyttävä keinoja, jotta lohkokokoa saadaan kasvatettua ja kustannuksia
alennettua. Tämä edellyttää pellonraivauksen sallimista ja tukijärjestelmän parempaa kohdistamista
viljelyyn tuleville alueille. Ohjelman sisällä käsitellään hiilidioksidipäästöjä, jotka linkittyvät eloperäisten maiden viljelyyn ja metsiin. Huolehdimme

Oikeus muutoksiin ohjelmassa pidätetään vielä toistaiseksi. Lopullinen ohjelma on saatavilla viimeistään 4.10. Suuria muutoksia
ei ole kuitenkaan odotettavissa. Tapahtumapaikat, lähtö- ja saapumisajat ja keskeinen sisältö ei tule muuttumaan. Pieniä lisäyksiä,
tarkennuksia ja henkilövaihdoksia voi vielä tapahtua.

11.30 Lounas
12.30-14.30 TYÖPAJAT: TEEMANA TALOUS JA VAIKUTTAMINEN
Tarjolla on kolme erilaista työpajaa, joista jokaisella on mahdollisuus
valita kaksi.
MaksuvalmiuskaPEIKON selättäminen ja uusi
maaseutuyrittäjä vakuutusyhtiön silmin.
Tiukkaa talousasiaa ja Lähitapiolan datavuoren louhintaa: miltä näyttää nuori tuottaja verrattuna muihin tuottajiin, mitä kompastuskiviä,
mitä erityistä? Asiantuntijoina ainakin Sami Myyrä ja Joonas Isotalo.
Paikka: Raatti -Sali

18.30 Bussikuljetus Maikkulan kartanoon hotellin aulasta.

Maikkulassa meille isännän puheenvuoron pitää Reijo Flink, lisäksi ohjelmassa ainakin ysäridisko ja muutama yllätys.
Paluukyyti Maikkulasta hotellille ja jatkoille lähtee klo 00.00.
Jatkot Ilonassa, missä esiinytmässä bilebändi Kapteeni Lamminen. Ilonasta on kymmenen minuutin kävelymatka hotellille ja bussi pysähtyy sekä hotellilla että Ilonan lähellä.
LAUANTAI 10.11. VALIOKUNNAN KYSELYTUNTI,
KATSAUKSET TULEVAAN JA VAALIKOKOUS
Hotellin aamupala
9.30 Valiokunnan kyselytunti ja eväät vuoteen 2019
Raatti- Sali. Vaalikokous, kokouksen avustajana toimii MTK:n valtuuskunnan toinen puheenjohtaja, Matti Heikkilä. Kokouksessa valmistellaan valtuuskuntaan MTK:n johtokunnan nuorten edustajan valintaa.
Kohti edunvalvonnan vuotta 2019, Matti Heikkilä
13.00 Lounas
HINTA
Syysparlamentti maksaa (kahden hengen huoneessa majoittuen)
185€/ osallistuja. Yhden hengen huoneessa majoittuen tapahtuman
hinta on 286€/osallistuja.
Mahdollista on osallistua myös vain Maikkulan kartanon illalliseen.
Illalliskortin hinta on 75€/juhlija. Illalliskortin hintaan sisältyy pääsylippu ja narinkkamaksu jatkoille Ilonaan, juhlaillallinen ja ysäridisko
Maikkulassa.
MUUTA
Syysparlamentti on K-18 -tapahtuma.
Oman ilmoittautumisen voi kuluttomasti perua 25.10. saakka.

•
•
•
•

Ilmestyy 3 kertaa viikossa.
Verkossa joka päivä.
Ajankohtaista ja ammatillista tietoa
sekä monipuolista sisältöä
elämänmenoon
Lisäksi kuukausittain ilmestyvät
liitelehdet Kantri ja Suomalainen
Maaseutu
Käy tutustumassa kestotilaajan
etuihin ja tilaa oma lehti: MT.FI

Tavataan joka päivä. MT.FI

MT.FI | 300 000 printti- ja näköislehden lukijaa (KMT 2017)

SIIRRY SÄHKÖISEEN JÄSENKORTTIIN JA E-LASKUUN
Nyt jäsentemme
kannattaa ottaa
käyttöön MTK:n
sähköinen
jäsenkortti ja
siirtyä samalla
e-laskuun.
Sähköisen
jäsenkortin
kautta pääset
myös käsiksi
mm. MTK:n
ajankohtaisiin
uutisiin,
podcastiin, ja
jäsenetuihin.
Mtk.fi ->
Jäsenverkko
Reppu

Ilmoittautumislinkki: www.lyyti.in/Syysparlamentti18
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MTK:n jäsen?
MTK:N JÄSENENÄ
• Saat edunvalvontaa kotimaassa ja kansainvälisesti
• Saat jäsenpalveluita
- Ajankohtainen tieto
- Tilaisuudet ja koulutus
- Neuvonta- ja asian		tuntijapalvelut
- Jäsenetuja

• Kuulut maaseutuelinkeinojen etujärjestöön
- yhteisöllisyys

MTK:n vaikuttamisen laaja kirjo Joka ammattialalla on omat etujärjestönsä ja maaseutuelinkeinojen etujärjestö
on MTK. Järjestömme keskeinen haaste
on tehtävän monipuolisuus maatalouden, metsätalouden ja koko maaseudun asioissa. Ajatellaanpa vaikka maatalouden montaa tuotantosuuntaa: Peltokasvit, erikoiskasvit, kotieläintalouden
eri tuotantosuunnat, tavanomainen tai
luomutuotanto. Jotta tehtävämme ei
varmasti olisi helppo, säädetään maatalous- ja ruokatuotannon keskeiset politiikan ja markkinoiden raamit koko EU:n
tasolla aina noin 7 vuodeksi kerrallaan.
Kansallisesti voimme päättää asioista
vain näiden raamien puitteissa.
Maatalous on EU:n integroiduin toimiala eli yksityiskohdista säädetään kaikkein tiiveimmin koko EU:n tasolla. Tämä
pakottaa siihen, että MTK:n on kytkeydyttävä maatalouden ja maaseudun eri
tuotantosuuntia käsittelevien EU:n työ-

• Haluatko että joku vaikuttaa viljelijän ja metsänomistajan
asemaan yhteiskunnassa?
• Haluatko että joku pitää huolta maaseutuelinkeinojen
tarvitsemista palveluista?
• Haluatko että maaseutu pysyisi elävänä rivien
harvenemisesta huolimatta ja että joku yrittää
edistää yhteisöllisyyttä
Jos siis vastasit yhteenkin kysymykseen myöntävästi, pidät MTK:n toimintaa tärkeänä. Jos
taas vastauksesi kaikkiin kysymyksiin on kielteinen – löydät varmasti parempaa muuta tekemistä kuin lukea tätä kirjoitusta.

ryhmien työhön yhdessä muiden jäsenmaiden edustajien kanssa. Brysselissä on
vaikutettava pohjoisten olosuhteiden
vinkkelistä tai muuten ne jäävät huomiotta. EU vaikuttaminen ei ole silti vähentänyt vaikuttamista kotimaassa kuntien ja maakuntien hallintoon tai ministeriöihin, poliitikkoihin, viranomaisiin tai
muihin sidosryhmiin. Lausuntoja annetaan kiihtyvään tahtiin lakivalmisteluun
ja nyt taistellaan myös entistä kiivaammin viljelijän osuudesta ruokaketjussa
kaupan keskittyessä ja kansainvälistyessä sekä kustannusten kurissa pysymisestä tarvikekaupan ja panosteollisuuden
siirtyessä ulkomaiseen omistukseen.
Sosiaalinen media ja monipuoliset
sähköisen viestinnän keinot ovat tulleet
jäädäkseen myös edunvalvontaan. Vastuullisten ruoan- ja puuntuottajien on
oltava niissä mukana. Ruoka on jokaiselle hyvin henkilökohtainen ja tunteisiin vetoava asia ja tätä näyttää olevan

myös metsien hoitoon ja käyttöön liittyvät kysymykset. Jos emme ole itse aktiivisia mahdollisimman laajalla rintamalla
tässä työssä, niin vieraat vaikuttimet saavat entistä suuremman jalansijan elinkeinoistamme jo valitettavan vieraantuneisiin kuluttajiin. On tärkeää opetella ja ottaa käyttöön nykyaikaisen vaikuttamisen
toimintatapoja. Näihin MTK kouluttaa
jäsenistöään ja tekee materiaalia koululaisten ja kuluttajien käyttöön.
Metsätalouteen EU hakee jatkuvasti asennettaan eli suhtautumistaan siihen. Metsä on monelle Keski-Euroopan
maatalousmaalle luonnonpuisto tai virkistysarvo eikä keskeinen elinkeinotoiminnan ala kuten meille. Kysymykset siitä millaista puuta saa polttaa, montako
metsää jostakin maasta löytyy tai saako
puun tappaa, hymyilyttävät meitä ja kiristävät tunteita, jos näistä aletaan säätää EU -tason lakeja. Meille itsestään selvänä pidetty perhemetsätalous on vieras

käsite monelle päättäjälle Euroopassa eikä meillä ole muuta keinoa kuin vaikuttaa ja vaikuttaa – siis tehdä työtä mitä
MTK tekee.
Pienistä puroista. On niitä, jota sanovat,
että MTK ei tee mitään eikä saa mitään
aikaan. Ohjaan sellaiset tutustumaan järjestön toimintaan ja lähtemään mukaan
kehittämään entistä tehokkaampia tapoja vaikuttaa, sillä vaikuttamistehtävä
ei ole helppo. Tietenkin harmittaa, kun
viljelijöiden ahdinko vain syvenee, mutta MTK tekee parhaansa niillä resursseilla
mitä on ja mihin ne riittävät. Emme mahda mitään suurvaltapolitiikalle, joka pysäytti idänkaupan tai jos liialliset sateet
tai kuivuus vaivaavat. Joka ei halua olla
mukana yhteisessä vaikuttamistyössä
omalla osuudellaan tunnustaa samalla,
että maaseutuelinkeinot ja koko maaseudun infra eivät tarvitse puolestapuhujaa ja sellaisia on vaikea ymmärtää.

viljelysuunnittelua

Tuottaako peltosi riittävästi satoa? Onko lohkoilla oikeat
kasvit ja lajikkeet? Onko lannoitus viljavuuden ja satotason mukainen? Täyttääkö viljelysuunnitelma tukiehdot?
Ota yhteyttä kasvintuotannon asiantuntijoihimme. Suunnitellaan yhdessä lohkoillesi sopivat kasvit, lajikkeet ja
lannoitus – taloutta, ympäristöä ja tukiehtoja unohtamatta.
Hyödynnä Neuvo 2020 -palvelut viljelyn tehostamiseen!
• kasvinsuojelun suunnittelu
• maan rakenteen havainnointi
• ravinnetaseiden laskenta
• maatilan energiasuunnitelma
Lisätietoa:
Risto Jokela, 0400 285 294
Juha Sohlo, 0400 585 506
Marika Tuomikoski, 043 826 6494
Jari Vierimaa, 043 826 6492
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagriaoulu.fineuvo2020
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Maidon- ja lihantuotanto
6.11.

OSASTO 6G52

Vahvoista vasikoista ennätys-ensikoiksi -päivä
tehokkaasta hiehonkasvatuksesta.
Liharodut apuna lypsykarjan jalostuksessa.
Homeopaattisen lääkkeen valinta ja annostelu.
Mitä indeksit kertovat?
Robottihavaintoja (Sotkamo).
Johtaja ja esimies - Johtajuus maatilayrityksessä.

13.11.
14.-15.11.
27.11.
29.11.
11.12.

Kasvinviljely

Uusi Arska-piensiemenerotin torjuu
taudinaiheuttajia sinisellä valolla
WiSDOM SEED -teknologia hyödyntää
kemikaalitonta sinistä valoa punahomeen
torjunnassa. Piensiemenerotin sopii myös
muiden kuivurivalmistajien tuotteisiin!

Arskametalli Oy puh. (02) 748 9700
Saarentaantie 33
posti@arskametalli.fi
31400 Somero
www.arskametalli.fi

20.11.

Apila nurmenviljelyssä.

Maatilan sukupolvenvaihdos
5.11. & 12.11.

Maatilan sukupolvenvaihdokseen valmentava pienryhmäkoulutus, 15. ryhmä.

Lisäksi:
22.-23.11.

tiin mahdollisuutta saada kerättyä koululähettiläänä toimimisesta tietty määrä opintopisteitä
ja suurin osa heistä onkin saanut
tehtyä jo kaikki kokonaisuuteen
vaaditut tunnit ja raportit.
Opettajien keskuudessa tarjotun koululähettiläsvierailun vastaanotto on ollut innostunutta ja heti keväälle tulikin useita
vierailupyyntöjä Oulun alueen
eri kouluihin. Tavallisimmin koululähettiläs vieraili alakoulussa
4- luokalla ja usein kuulijoina oli
useampi luokka kerrallaan. Oppitunnilla vierailevan koululähettiläsryhmän maksuttomuus ja tilaamisen helppous on miellyttänyt opettajia ja saadun palautteen
mukaan koululähettilään vierailu
on tuonut mukavaa lisäpiristystä koulun arkiseen aherrukseen.
Kaikkiaan koululähettiläät ovat
olleet puhumassa suomalaisesta ruoantuotannosta ja tuotantoeläinten hoitoon liittyvistä asioista jo yli 500:lle oppilaalle ja muutamia kouluvierailuja on jonossa
tällekin syksylle – toiminnan voidaan siis sanoa lähteneen käyntiin hyvin!
Opiskelijoiden kokemukset tästä uudesta toiminnasta on olleet

pääosin hyvin myönteisiä. Saadun palautteen mukaan jatkossa tulee kiinnittää huomiota mm.
riittävään avustamiseen materiaalien tekemisessä sekä koulutuksen kokonaisuuden selkiyttämiseen. Osaa opiskelijoista esiintymään meno jännitti, mutta samalla he kuitenkin totesivat sen
olleen turhaa, sillä lapset olivat
olleet vierailijasta innostuneita ja
tyytyväisiä hieman erilaiseen oppituntiin. Opiskelijat myös totesivat oppineensa projektin aikana
uusia asioita ja se saavutettu asia
lieneekin ollut yksi tämän yhteistyöprojektin tavoitteista.
Tämä tuottajaliiton ja luonnonvara-alan oppilaiden yhteistyömalli tulee jatkumaan, sillä asiasta
on jo käyty MTK:n toimesta kertomassa tänä syksynä opiskelun
aloittaneelle ryhmälle ja osa heistä ilmaisi tuolloin kiinnostuksensa asiaan. Nyt jo koululähettilästoimintaa tehneet opiskelijat toimivat osaltaan heille kouluttajina
ja jakavat kokemuksensa tekemistään vierailuista. Yhteistyömalli on
mahdollisesti laajenemassa myös
eri puolille Suomea, sillä ainakin
Etelä- Pohjanmaalla ollaan työstämässä asiaa eteenpäin paikallisen
MTK:n järjestöagrologi Jaana Juvani ja opiskelijat suunnittelevat uuden koululähettiläsmateriaalin työstämistä.
ammattikorkeakoulun kanssa.

Matti Voutilainen, järjestöjohtaja MTK

SYKSY JA TALVI 2018

Olemme mukana
Maatalouskonemessuilla Helsingissä
15.-17.11.2018!

Uutisjyvien kevään 2018 numerossa kerroimme uudesta Koululähettilästoiminnan toteuttamisen mallista, jonka MTK Pohjois-Suomi ja Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö ovat yhdessä kehittäneet.
Opiskelijoille tarjottiin opintokokonaisuutta, jossa he saivat tuottajaliiton puolesta peruskoulutuksen MTK:n koululähettiläänä
toimimisesta sekä MTK:sta organisaationa. Lisäksi he tekivät ryhminä erilaisia materiaaleja koululähettilään kouluvierailua varten.
Materiaalit tehtiin eri ikäluokille
sopiviksi – esimerkiksi 1-2- luokkalaisille suunnatussa materiaalissa hyödynnettiin mm. pehmoeläimiä ja oikeita, tyhjiä elintarvikepakkauksia. Opiskelijat muodostivat 2-3 hengen tiimejä ja jokaisella kouluvierailulla oli siis useampi
henkilö vastaamassa esille nousseisiin kysymyksiin. Koululähettiläskoulutukseen mukaan lähteneistä opiskelijoista valittiin myös
markkinointiryhmä, joka laati toiminnasta kertovan esitteen. Opiskelijat jalkautuivat Oulun alueen
oppilaitoksiin ja veivät markkinointiesitteitä opettajille ja samalla kertoivat mahdollisuudesta
tilata koululähettiläs vierailemaan
luokassaan. Opiskelijoille tarjot-
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Kantri-Inno -hankkeen
maaseutuyrittäjien lyhytkoulutukset

Onnistumme yhdessä.

Kokonaisvaltaista

Pienistä puroista kasvaa vaikuttamisen
resurssit, joilla tätä työtä pohjolan perukoilta kuntiin, maakuntiin, Brysseliin ja
koko maailmaan teemme.
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Koululähettilästoiminnasta
hyviä kokemuksia

“Suhteet sujuviksi - arki paremmaksi” -hyvinvointipäivät.
Yhteistyössä: MELA, ProAgria Kainuu, MTK-Pohjois-Suomi.
Sijaintina Suomussalmen Kiannon Kuohut.
Ilmoittautumiset MELA:lle, www.mela.fi

KALKKIMAA 100 VU OT TA

ENEMMÄN

satoa Cresco
- maanparannuskalkeilla
®

Kalkitseminen Crescolla on investointi Tuleviin satoihin.
Magnesiumin ja kalsiumin oikea tasapaino tehostaa ravinteiden
hyväksikäyttöä kasveilla. Tulokset paranevat ja saat
määrällisesti ja laadullisesti korkea luokkaista satoa pidempään.

Hyvää
vääntöä syksyn
ruokintaan
Kun
tilaat nyt
1 000 kg

rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja ja Premi-Tähtikivennäisiä tai 2 000 kg muita
jauheisia kivennäisiä
kerralla

Kaupan päälle

Bahcon
huipputyökalut
Liukunivelpihdit 8223-8226:
Ammattilaiskäyttöön
laadukkaat pihdit.
808050L Räikkä Bit -ruuvain:
Räikkätoiminto + led-valo.
Kätevä kuin mikä!

Tulossa Maaseutuyrittäjien opintomatka. Minä Olen -keho-mieli-henki -hyvinvointi
messut 8.-11.2.2019. Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2019! Katso ohjelma:
www.kao.fi/kantriinno. Tule mukaan. Paikkoja on rajallinen määrä, joten ole nopea!
Koulutuksiin ilmoittaudutuaan osoitteessa www.kao.fi/lyhytkoulutukset.
Sivuilta löytyvät myös tarkemmat koulutuspäivien ohjelmat sekä koulutusten
hinnat. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kutakin koulutusta, ellei muuten
ole mainittu.

Lisätietoja: Sari Laukkanen p. 044 797 4581, sari.laukkanen@kao.fi

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto
Eurooppa investoi
maaseutualueisiin
:

MTK-POHJOISSUOMEN JÄSENLEHTI 2/2018

Maanparannuskalkit: Puh. 050 464 0482
www.smamineral.com | sma@smamineral.com
Kaivokset Kalkkimaa Tornio sekä Loukolampi Pieksämäki.

MTK-POHJOISSUOMEN JÄSENLEHTI 2/2018

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
kinnusentahtirehut.fi

Kampanja-aika
1.9.–31.10.
Saat halutessasi
edun alennuksena.
Myynti: maatalouskaupat
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Kansanedustajat
maa- ja metsäretkellä
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LAADUKKAAT VAALEAT
RAHKAKUIVIKETURPEET

VAALEAA RAHKATURVETTA
Parasta kuiviketta kaikille eläimille!

MEGATURVE
OY
Kysy toimituksista!
Puh. 0400 281 889

www.megaturve.com
Alavieska. 040 553 2919 / 044 342 0116
www.jukuturve.fi

Laatulastu on Eviran tarkastama ja hyväksymä tuote.
Laatulastu on ensiluokkainen, puhtaasti suomalainen kuivike.
Lisätietoja tuotteesta löydät kotisivuilta www.laatulastu.fi

Kansanedustajat vierailivat Pankinahon lypsykarjatilalla
Tiesithän, että jäsenetunasi käytössäsi ovat Suomen parhaimmat
lakiasiantuntijat maa- ja metsätalouden aloilla.
Me lakimiehet vastaamme ky-

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

TILUSJÄRJESTELYILLÄ
JA TILUSVAIHDOILLA

ELINVOIMAA
MAASEUDULLE

symyksiisi puhelimitse sekä sähköpostitse. Meitä voi tavata luennoimassa myös MTK:n järjestämissä koulutuksissa. Edunvalvontalakimiehinä annamme juridista

Olen apunasi kaavoituksessa, maankäyttösopimuksissa, lunastuksissa,
linja-asioissa, tuulivoimassa, kaivosasioissa, korvauskysymyksissä, jokamiehenoikeuksissa ja muissa maankäyttöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Vesa Malila
lakimies, varatuomari
Olen jäsenten apuna maatalouteen
ja maaseutuyrittämiseen liittyvissä
oikeudellisissa asioissa; esimerkiksi
irtaimen kauppaan tai maanvuokraan sekä vakuutuksiin ja vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä.
Avustan myös MTK-liittoja ja -yhdistyksiä niiden oikeudellisissa asioissa.

leena.kristeri@mtk.fi, 040 507 4088

vesa.malila@mtk.fi, 040 500 0878

Leena Kristeri
maankäyttöasiantuntija, lakimies

neuvontaa, opastamme erilaisten
dokumenttien laatimisissa ja samalla saamme teiltä jäseniltä tärkeää palautetta lainsäädännön
kehittämistyöhön elinkeinojam-

Anna-Rosa Asikainen
lakimies
Olen apunasi luonnonsuojeluun,
metsätalouden harjoittamiseen ja
vesiasioihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

anna-rosa.asikainen@mtk.fi,
040 920 9858

me palvelevaan suuntaan. Mikäli
asiasi edellyttää asiamiehen käyttämistä, ohjaamme sinut Maanomistajien Arviointikeskuksen jäsenetuasiakkaaksi.

Simo Takalammi
maankäyttöasiantuntija, lakimies
Olen apunasi yksityisteitä ja liikennettä koskevissa kysymyksissä, puukauppaa, kaavoitusta, linja-asioita,
korvauskysymyksiä koskevissa juridisissa kysymyksissä.

Simo.takalammi@mtk.fi,
0400 765 277

MAANMITTAUSLAITOS.FI

Marica Twerin
lakimies
Olen apunasi tukijärjestelmiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Autan sinua myös sopimusoikeudellisissa asioissa, kuten maanvuokraus-, tuotanto- ja myyntisopimusasioissa. Neuvon perintö- ja
perheoikeudellisissa asioissa. Voin
vastata mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin koskien hankintalainsäädäntöä, kilpailulainsäädäntöä ja valtiontukilainsäädäntöä.
marica.twerin@mtk.fi 040 183 9722
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Timo Sipilä
lakimies, verojohtaja.
Maa- ja metsätaloudenharjoittajan
ja maaseudun yrittäjän veroedunvalvonnan lisäksi palvelen veropuhelimessa (jäsenet 0600 17 999) joka maanantai klo 9-12. Minuun voit
ottaa yhteyttä maa- ja metsätalouden sekä yritystoiminnan verotukseen liittyen.

Minna Ojanperä
lakimies
Olen apunasi ympäristönsuojeluun
liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, esimerkiksi erilaisissa luvitusta vaativissa hallinnollisissa prosesseissa. Avustan myös kysymyksissä,
jotka koskevat jätelainsäädäntöä tai
kiertotaloutta yleisesti. Myös ympäristövastuuseen liittyvissä asioissa
voit olla yhteydessä minuun.

timo.sipila@mtk.fi,
040 505 9179

minna.ojanpera@mtk.fi,
040 671 9536

Mikäli et tiedä keneen olla
yhteydessä ylläolevasta
kuvauksista huolimatta, voit
siinä tapauksessa esittää asiasi
yleiseen sähköpostiosoitteeseen:
lakipalvelut@mtk.fi
Muistathan kertoa
jäsennnumerosi
yhteydenotossa!
Katso myös Maanomistajien
Arviointikeskuksen palvelut!
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Hyvät suhteet poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin ovat elintärkeitä toimivalle ja tulokselliselle
edunvalvontatyölle. Kainuun ja
Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajat kokoontuivat torstaina 23.8.
Pudasjärvelle yhdistetylle maatalous- ja metsäretkeilylle MTK Pohjois-Suomen, MTK Pudasjärven,
MTK Metsälinjan ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärven kutsumina.
Kansanedustajista pääsivät osallistumaan Katja Hänninen, Marisanna Jarva, Timo V. Korhonen,
Hanna-Leena Mattila, Ulla Parviainen, Juha Pylväs, Antti Rantakangas, Hanna Sarkkinen, Tapani Tölli
ja Ville Vähämäki. Asiantuntijoiksi
oli pyydetty mukaan myös Hannu
Hökkä ja Erkki Joki-Tokola Luonnonvarakeskuksesta ja Raimo Ihme Suomen ympäristökeskuksesta. Vierailun aluksi kokoonnuttiin kahvittelemaan Pudasjärvelle
kulttuurikeskus Pohjantähteen,
josta jatkettiin Pärjänsuolle Kivarin yhteismetsän maastokohteille.
Maastokohteilla käydyn vilkkaan
keskustelun jälkeen vierailtiin Pankinahon lypsykarjatilalla ja siirryttiin päivän päätteeksi Wirkkusen
porotilalle ruokailemaan ja tekemään yhteenvetoa päivän kokemuksista ja näkemyksistä.
Pohjois-Pohjanmaa on suomaakunta. Metsätalousmaasta 52 %
on turvemaata. Myös Kainuussa
sekä Etelä- ja Keskipohjanmaalla päästään yli 40 prosentin ja Lapissa 35:een. Pudasjärven ja Siikalatvan kaltaisissa suopitäjissä turvemaiden osuus on 70 % tienoilla. Näissä suomaakunnissa toimii
5 kartonki- ja sellutehdasta sekä
toistakymmentä sahaa, jotka yhdessä puunhankinnan ja metsänhoidon kanssa tukitoimintoineen
työllistävät toistakymmentä tuhatta suomalaista. Turvemaiden
metsätaloudella on ratkaisevan
tärkeä merkitys maakuntien teollisuuden puunhankinnalle. Turvemaiden maa- ja metsätaloutta
on viime aikoina kyseenalaistettu paitsi vesiensuojeluun myös il-

mastonmuutoksen näkökulmasta.
Pohjoisen metsätalouden ongelma on ollut metsien vajaakäytöstä johtuva heikko kannattavuus. Suomessa metsien kasvusta hakataan noin 65 %. Kainuussa
ja P-Pohjanmaalla 45 %. Metsänomistuksen metsämaahehtaarin
nettotulo on Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä 210 €/ha ja Kainuussa ja P-Pohjanmaalla 50 €/
ha. Alueemme metsien keskikasvu on kivunnut yli 4 m3/ha/v. Tällä

sänomistajille. Investointien toteutuminen edellyttää kuitenkin
myös turvemaiden puuntuotannon tehokasta hyödyntämistä. Tämä on pystyttävä tekemään myös
ympäristöasiat huomioiden.
Maa- ja metsätaloudessa on
vuosikymmenten kuluessa varmasti tehty myös virheitä mm.
vesiensuojelun suhteen, mutta on tehty myös paljon kehitystyötä ja parannettu toimintaa. Ilmastonmuutoksen suhteen puu

että hätäisillä päätöksillä saadaan
aikaan kokonaisuuden kannalta
helposti enemmän vahinkoa kuin
hyötyä. Nyt tarvitaan panostusta
pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen
tutkimustyöhön. Tarvitsemme
maa- ja metsätalouden käyttöön
kustannustehokkaita menetelmiä
ja ratkaisuja, joilla pystytään turvaamaan kannattavan toiminnan
ja tuotannon edellytykset myös
jatkossa, vesiensuojelusta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta kestävästi huolehtien.

Tällä hetkellä hakataan
2 m3/ha/v kun kestävä
hakkuumahdollisuus olisi
n. 3 m3/ha
hetkellä hakataan 2 m3/ha/v kun
kestävä hakkuumahdollisuus olisi n. 3 m3/ha ja nousee edelleen.
Metsänomistajat ovat panostaneet puuntuotantoon vuosittain
kymmeniä miljoonia, mutta tuotot ovat heikon kysynnän vuoksi
jääneet osittain saamatta. Uusien
investointisuunnitelmien myötä
tulevaisuuden näkymät olisivat
hyvät myös Pohjois-Suomen met-

ja metsät pitäisi nähdä ongelman
sijaan ratkaisuna, jolla pystytään
korvaamaan fossiilisista raaka-aineista saatavia tuotteita kestävällä tavalla. Maa- ja metsätaloudella
on halu ja kyky olla ratkaisemassa
omalta osaltaan vesiensuojeluun
ja ilmastonmuutokseen liittyviä
kysymyksiä. Molemmat ongelmat
ovat kuitenkin luonteeltaan ja mekanismeiltaan niin monimutkaisia,

Kestopalkki LPJ Oy
Puusepäntie 89
62420 KORTESJÄRVI
Puh. (06) 4880 200
kestopalkki@kestopalkki.fi

Alkavaa koulutusta
Muhoksella
Tilasiemennyskoulutus
• Lähipäivät 14.–15.1.2019
• Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2018
• Lisätietoja Ilkka Mehtälä, p. 040 141 5156

Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö,
MTK Metsälinja

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä
• Aloitus 7.1.2019, kesto noin 2 vuotta
• Mahdollisuus myös SPV-koulutukseen
• Hakuaika päättyy 25.11.2018
• Lisätietoja Kimmo Savela, p. 050 364 3198
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja
• Aloitus 7.1.2019, kesto noin 2 vuotta
• Hakuaika päättyy 18.11.2018
• Lisätietoja Ilkka Mehtälä, p. 040 141 5156
Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja
• Aloitus 7.1.2019, kesto noin 2 vuotta
• Hakuaika päättyy 25.11.2018
• Lisätietoja Vesa Vanhamäki, p. 050 537 5057
LISÄTIETOJA JA HAKU KOULUTUKSIIN
www.osao.fi/koulutuskalenteri

Puheenjohtaja Jari Ahlholm, kansanedustaja Antti Rantakangas ja toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä
vierailulla Wirkkusen tilalla
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Suomen pirstoutunut tilusrakenne heikentää maa- ja metsätalouselinkeinojen kannattavuutta. Huono tilusrakenne yhdessä
maatalouden rakennemuutoksen kanssa johtaa kasvua hakevien tilojen kannalta epäedulliseen kilpailutilanteeseen.
Tilusjärjestely on keino pirstaleisen tilusrakenteen korjaamiseksi. Pirstaleinen tilusrakenne
aiheuttaa monenlaisia ongelmia.
Se lisää tuotantokustannuksia,
lisää viljelyyn kuluvaa aikaa, aiheuttaa ylimääräistä maatalousliikennettä teillä ja vaikuttaa tilojen teknologiavalintoihin.
Ruoantuotanto kannattavammaksi. Tilusjärjestelyllä saavutettu tilusrakenne säilyy hyvänä
ja kehittyy edelleen positiivisesti.
Lohko- tai palstakoon kasvaessa
maaseudun yrittäjyys vahvistuu.
Kulkumatkojen lyhentyessä ympäristö- ja ilmastopäästöt vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee. Hyvä kiinteistörakenne
parantaa välittömästi ruoantuotannon kannattavuutta.
Maanmittauslaitos kehittää
jatkuvasti tilusjärjestelytoimintaansa. Alueellisen tilusjärjestelyn rinnalle on kehitetty uudentyyppinen nopeampi maatilalähtöinen tilusjärjestely. Siinä
ratkaistaan maatilojen keskeiset
ongelmat ilman kuivatusverkon
mukauttamistoimenpiteitä
Maatilalähtöisessä tilusjärjestelyssä keskitytään niihin peltolohkoihin, joiden järjestelystä
maatilat ovat kiinnostuneet. Uusi
tilussijoitus suunnitellaan maanomistajien kanssa käytävien neu-

vottelujen perusteella. Maatilalähtöisessä tilusjärjestelyssä korostuvat lohkokoon kasvattamisen rinnalla talouskeskusetäisyyksien pienentäminen. Valtion
tilusjärjestelyä varten hankkima
lisämaa on erityisen tärkeässä
roolissa.
Maanomistajat ovat kiinnostuneet uudesta toimintatavasta ja
siitä saatu palaute on ollut myönteistä. Maanomistajien aloitteesta usealla alueella on käynnistynyt selvitys maatilalähtöisen tilusjärjestelyn tekemiseksi.
Kylien maankäytön kehittämiseksi tehdään perinteisiä alueellisia tilusjärjestelyjä, joissa tilusten
järjestelyn lisäksi tehdään tilusjärjestelyn vaatimia mukauttamistoimia. Mukauttamistoimia ovat
valta- ja salaojitukset sekä viljelysteiden parantaminen ja rakentaminen.

Ajomatkat lyhenevät. Siikajoen
Luohuan alueellisessa tilusjärjestelyssä peltolohkoja koottiin lähemmäksi talouskeskusta ja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tilusjärjestelyhankkeessa mukana olleen karjatilallisen Ville Junnilan
mukaan tavoitteena oli alusta alkaen, että kaikki mukaan lähtijät
hyötyisivät järjestelystä. Hyödyt
ovat myös Junnilan käsityksen
mukaan toteutuneet. ”Jatkossa
ei viljelijöiden tarvitse ajella niin
paljon ympäri kyliä ja olla muun
liikenteen jaloissa. Meidän karjatilalle järjestely toi tehokkuutta;
säästöjä aikaan, polttoaineeseen
ja konekalustoon”, Junnila toteaa.
”Tilusjärjestelyn ansiosta meillä mm. rehunteko on nyt 30 pro-

senttia nopeampaa. Tilalla oli ennen järjestelyä vain yksi yli 10
hehtaarin lohko, nyt niitä on 6
ja ne ovat aikaisempaa lähempänä tilakeskusta. Kaukaisimmat
lohkot olivat aikaisemmin 8 kilometrin päässä, mutta jaon jälkeen
enimmillään enää 4 kilometrin
päässä tilakeskuksesta. Valtaosa
kaikista tilan lohkoista on nyt 2
kilometrin säteellä talouskeskuksesta, tilusjärjestelyssä rakennettujen hyvien viljelysteiden lähellä”, Ville Junnila kertoo järjestelyn
vaikutuksista tilalleen.
”Yksi asia korostuu. Tämä ei
pyöri, jos kukaan ei luovu maastaan ja anna sitä mukaan tilusjärjestelyyn. Jos tavoittelee itse
kaikkea, mutta ei ole valmis luopumaan, ei saa mitään”, Junnila sanoo ja korostaa viljelijöiden
omaa aktiivisuutta jaon kaikissa
vaiheissa.
Luohuan kylässä oli peltoa jaossa mukana noin 1300 hehtaaria. Valtio osti järjestelyn käyttöön
peltoa n. 21 hehtaaria. Järjestelyllä oli positiivinen vaikutus koko kylän viljelysmaiden käyttöön.

Maatilan mentoreiden
valmennusta lupa
muutokseen- hankkeessa
Mentoroinnin idea. Mentoroinnissa kokeneempi ammattilainen
välittää tietojaan ja kokemuksiaan
saman alan tai ammatin kokemattomammalle edustajalle. Mentorin tehtävänä on omien kokemusten kertomisen ohella auttaa
mentoroitavaa löytämään ratkaisuja häntä mietityttäviin kysymyksiin. Vastuu ratkaisujen valinnasta
on aina mentoroitavalla. Mentori voi parhaimmillaan auttaa löytämään toimivia ratkaisuja ja olla
kannustajana ratkaisuja tehtäessä.
Onnistunut mentorointi perustuu luottamukseen, kannustamiseen ja mentoroitavan vahvuuksien tukemiseen. Työuransa alkuvaiheessa olevalle henkilölle on
tärkeä tulla tietoiseksi vahvuuksistaan. Se edesauttaa osaamista
sekä tukee työuran, hyvinvoinnin
ja talouden kannalta suotuisten
valintojen tekemistä. Mentorointisuhde voi syntyä suunnitellusti tai spontaanisti kahden henkilön välille. Eri aloille on koulutettu mentoreita tavoitteelliseen
ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön
mentoroitavan kanssa.
Mentoreiden valmennusta Lupa muutokseen- hankkeessa
Lupa muutokseen -hankkeessa
aloitettiin keväällä 2018 maatila-

Mikko Marjomaa
Maanmittauslaitos, Oulu
Mikko.marjomaa@
maanmittauslaitos.fi
040-5798529

mentoreiden valmennus. Hankkeeseen osallistuneet maatilayrittäjät ovat todenneet eri yhteyksissä, että kokeneemmalta maatilayrittäjältä saadut neuvot ja
ohjaus ovat tärkeitä oppimisen
ja työhyvinvoinnin kannalta. Mukaan mentorointivalmennukseen
ilmoittautui neljä henkilöä, joilla
kaikilla on pitkä kokemus maatilayrittäjänä toimimisesta. Lisäksi heillä oli jo aikaisempaa kokemusta toisten maatilayrittäjien tukemisesta.
Mentoreiden valmennus toteutettiin Skype-yhteyden välityksellä, koska osallistujat olivat eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Valmennuskertoja toteutettiin kuusi, kolme keväällä ja kolme syksyllä. Valmennuksessa tarkasteltiin
mentoroinnin ideaa sekä kannustavan ja luottamusta herättävän
vuorovaikutuksen tunnuspiirteitä. Mentoreiden valmennuksen
sisältöä ohjasi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentelytapa,
jossa kysymyksistä ja ongelmista edetään ratkaisuihin. Mentoreiden oma jaksaminen ja omista
voimavaroista huolehtiminen oli
myös keskeinen teema. Tärkeätä
on miettiä, mistä mentorit saavat
taustatukea omaan jaksamiseensa.
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Maatilan mentorit- valmennuksessa mukana oleva Jukka Koivuoja (kuvassa keskellä).
Mentorointivalmennukseen
osallistuvat pohtivat valmennuksen yhteydessä maatilayrittäjien mentoroinnin ydinajatusta ja
sen toteuttamista. Yhteisesti todettiin, että mentorointi liittyisi
tavalla tai toisella maatiloilla tapahtuvaan käytännön ratkaisuihin tai työtehtäviin. Mentori ohjaa
ja neuvoo oman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta. Tilanteessa,
jossa hän tunnistaa oman osaamisensa riittämättömyyden, hän

ohjaa mentoroitavan hakemaan
tietoa ja ohjausta muualta. Todettiin myös, että käytännön asioiden lisäksi jaksamiseen ja muuhun maatilayrittäjän hyvinvointiin liittyvät kysymykset tulevat
esiin mentoroinnissa.
Maatilan mentorit -toimintaa
on tarkoitus viedä eteenpäin niin,
että se kehittyy ja jatkuu Lupa
muutokseen -hankkeen päättyessä 28.2.2019.

Mentoritoimintaa esitellään Oulun Edenissä 7.11.2018 Melan
”Suhteet sujuviksi -arki paremmaksi” -hyvinvointipäivillä, joka
on myös Oamkin OmaNauta – ja
Lupa muutokseen -hankkeiden
lopputapahtuma. Tapahtumaan
voi ilmoittautua 30.10. mennessä
Melan sivuilla https://www.mela.
fi/fi/tyohyvinvointi/palvelut/hyvinvointipaivat/suhteet-sujuviksi-arki-paremmaksi.

Liisa Kiviniemi, TtT,
Yliopettaja,Oulun ammattikorkeakoulu, liisa.kiviniemi@oamk.fi
Kaija Nevalainen, TtM,
Lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, kaija.nevalainen@oamk.fi
Päivi Vitikka, MMM,
Projektipäällikkö,
Oulun ammattikorkeakoulu,
paivi.vitikka@oamk.fi

Tilusjärjestely on keino pirstaleisen tilusrakenteen korjaamiseksi.

Parhaan tuoton
saa hoitamattomasta metsästä.
Eihän se nyt niin mene!
Hoidettu metsä tuottaa jopa 50 % enemmän. Metsänhoitoyhdistyksestä
saat kaikki metsänhoitopalvelut. Ammattimaiset maanmuokkaus-, istutus- ja
taimikonhoitopalvelut takaavat vahvan metsän tulevaisuudessa.
Nyt on aika suunnitella tulevan kesän metsänhoitotyöt ja puukaupat. Ota yhteyttä
paikalliseen metsänhoitoyhdistykseesi. Yhteystiedot ja ajankohtaiset jäsenedut
löydät osoitteesta ww.mhy.fi.

Nyt meiltä myös
henkilö- ja pakettiautojen pienhuollot
/öljynvaihdot!
10

Metsänomistajat
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.
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Opiskele agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulussa!
Hakuaika keväällä 2019.
Tule opiskelemaan Oamkiin ja #luotaitseesi
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MTK Oulainen ja MTK Vihanti aloittivat vuoden 2018
alusta toiminnan yhtenä yhdistyksenä.
MTK Oulainen ja MTK Vihanti yhdistyivät vuoden 2018 alusta, uuden yhdistyksen nimeksi tuli MTK
Oulainen-Vihanti. Jonkun aikakauden lopettamiseen ja uuden
aloittamiseen liittyy monenlaisia
tunteita ja käytännön toimia, joista kävimme kyselemässä MTK Vihannin entiseltä sihteeriltä Pekka
Sandvikilta sekä uuden yhdistyksen sihteerin tehtäviä nyt hoitavalta Aini Mäkelältä.
Yhdistyksen toiminnan lopettaminen ei ole missään nimessä
mikään läpihuutojuttu ja jokaisen sitä harkitsevan tulee tehdä asiat omista lähtökohdistaan.
Yhdistymisestä saatu palaute on
ollut vihantilaisilta jäseniltä pääosin myönteistä; aktiiviviljelijät ymmärtävät varsin hyvin toiseen yhdistykseen liittymisen.
Joidenkin vanhemman jäsenistön edustajien kanssa on saanut
käydä enemmänkin keskustelua
yhdistymisen tarpeellisuudesta.
Yhteisymmärrys on noissa keskusteluissa yleensä lopuksi syntynyt, kun tapahtunutta on riittävästi perusteltu mm. jäsenkadolla ja jäsenistön korkealla keski-iällä. Vihannissa myös sukupolvenvaihdosten osalta on ollut hyvin
hiljaista viime vuosina -nuoria ei
näytä enää tulevan tähän ammattiin juuri lainkaan, joten ei heitä
pahemmin jäsenistöönkään tule. Huono aika on kestänyt maataloudessa vähän turhankin pitkään, eikä valitettavasti käännettä parempaan ole näkyvissä.
Olen ollut hieman yllättynyt yhdistymiseen liittyvästä byrokratiasta ja paperitöiden määrästä
– niitä on ollut vähemmän kuin
mitä oletin. Tosin kaikki ei ole vielä selvää, vaan yhä riittää huolehdittavaa. Isompi työmäärä
yhdistymisessä on epäilemättä
tullut uuden yhdistyksen sihteerin kontolle. Hiljaisen tiedon, mitä jokaiseen toimivaan yhdistykseen liittyy, siirtäminen uuteen
toimintaan on tärkeää. Nuoria ja
aktiivisia tarvitsemme yhä mukaan toimintaan ja oma urani jär-

Ohjeena heille, jotka aloittavat
yhdistymistä suunnittelemaan:
mm. toimintakertomukseen tulevia asioita on hyvä alkaa kasaamaan jo pitkin vuotta, ettei
sitten uusien luottamushenkilöiden tarvitse niitä tietoja kysellä
jo toiminnasta pois jääneiltä. Talousasiat meillä on ollut helppo
yhdistää, koska olimme samanlaisia ja -kokoisia yhdistyksiä ja
rahavaroiltamme myös kohtuullisen tasaväkisiä. Johtokunnan
jäsenten, jotka olivat toiminnassa jo aiemmissa yhdistyksissä, on
hyvä neuvoa uusia ja huolehtia
siitä, että he pääsevät hyvin mukaan toimintaan. Kaikkineen jäsenille tiedottaminen on hyvin tärkeää yhdistymisen aikana, meillä
mm. lähetettiin jäsentiedote, jossa kerrottiin yhdistymisen käytännöistä ja prosessin etenemisestä. Mukava olikin huomata,
että tässä yhdistymisessä saimme mukaan myös uusia nuoria
toimijoita.

MTK Vihannin Pekka Sandvik yllättyi yhdistymisen vähäisestä paperitöiden ja byrokratian määrästä.

MTK Oulaisten sihteeri Aini Mäkelä iloitsee että vihannistakin on oltu
yhteydessä häneen jos on ollut jotain kysyttävää.

jestötoimijana on jo loppusuoralla. Oman tuottajayhdistyksen
toiminnan lopettaminen ei ole
ollut elämäni tähtihetkiä, mutta
oletettavasti joskus toiminnan
loppuminen olisi toimijoiden vähentyessä tullut eteen kuitenkin.
Nyt olemme sen tehneet ja menemme uuden toiminnan myötä
asioissa eteenpäin, toteaa Sandvik.

rinä ja siinä piti osata huomioida monta asiaa. Yhdistymiseen
liittyy kohtuullinen määrä paperitöitä, joista tärkeimpiä on uuden yhdistyksen rekisteröinti PRH:een. Samoin tärkeänä pidettiin

Aikanaan aloite yhdistymiseen
lähti enemmän MTK Vihannin
puolelta, mutta MTK Oulainen
lähti nopeasti ajatuksen mukaan.
Yhtenä yhdistymisen lähtökohtana oli aktiivisten toimijoiden
vähentyminen kummakin yhdistyksen alueella. Suunnittelukokouksia pidettiin pari kertaa; niissä lähdettiin hakemaan yhteistä linjaa ja se löytyikin helposti,
kun meillä oli ollut jo aiemmin

yhteistä toimintaa. Yhdessä tehtiin hyvät suunnitelmat yhteiselle toiminnalle ja sen aloittamiselle uudessa yhdistyksessä. Sadonkorjuun kiitosjuhlat aiomme järjestää vielä ainakin tänä vuonna

Nuoria ja aktiivisia
tarvitsemme yhä mukaan
toimintaan
kummankin yhdistyksen alueella, mutta pyrimme toki osallistumaan toinen toistemme tapahtumiin.
Toimin aiemmin usean vuoden ajan MTK Oulaisten sihteerinä. Yhdistymisprosessin aikana
havaitsin pian, että minulle tuli
suurempi tehtävämäärä sihtee-

jäsenetujen yhtenäistämistä - niitä oli molemmilla omia mm. Oulaisten yhdistys tuki uimahallissa
käyntejä aiemmin 3 krt/ jäsentila/
vuosi, nyt yhteisen toiminnan aikana se muutettiin jäsenkohtaiseksi eduksi eli 3 krt/jäsen/vuosi. Vihannilla oli aiemmin tuettuna kuntosalilla käynti niin, että
yhdistys maksoi puolet jäsenen

käyntimaksuista, max. 10 kertaa/
jäsen/vuosi.
On ollut mukava huomata, että hyvin vihantilaisetkin ovat olleet minuun sihteerinä yhteydessä, jos on ollut jotakin yhdistyksen asioista kysyttävää. Halusimme jättää ainakin ensimmäisen
vuoden ajaksi jäsensihteerit sekä Vihantiin että Oulaisiin ja tämän toivottiin alentavan kynnystä mm. jäsentietojen ilmoittamisen ja muidenkin asioiden osalta – onhan tuttuun henkilöön
helpompi olla yhteydessä. Lomitusvastaavien ja yhdistyksen
nettisivuista vastaavien kanssa
toimittiin samalla tavalla. Positiivista minusta on myös, että uusi
johtokunta on ollut mukavan aktiivinen sisäisen tiedotuksen osalta – viesteihini vastataan ja tieto
kulkee hyvin.

Selkeä miinuspuoli tässä yhdistymisessä on se, että toiminta-alueemme on nyt isompi ja
mm. matkat johtokunnan ja samoin yleisiin kokouksiin ovat pidentyneet. Näissä kuitenkin pyrimme hakemaan tasapuolisuutta ja kokoontumaan vuorotellen
eri puolilla aluetta. Kaiken kaikkiaan koen kuitenkin, että yhdistyminen oli hyvä ja tarpeellinen
asia, toteaa Aini Mäkelä
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Missä menee maakunta- ja soteuudistus?

Pitääkö olla huolissaan?
Elämme parhaillaan ratkaisevia aikoja maakunta- ja soteuudistuksen suhteen. Joku irvileuka
voisi sanoa, että taas kerran. Juuri
nyt katseet ovat kääntyneet sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentelyyn. Kun se saa mietintönsä valmiiksi, tarkkailun kiintopisteenä on perustuslakivaliokunta.
Grande finale nähdään toivottavasti marras-joulukuussa eduskunnassa.
Historiallisen muutoksen pitkittyminen ja siirtyminen on ollut
omiaan saamaan kentän sekaisin. Useita kehittämishankkeita,
investointeja ja rekrytointeja on
siirretty odottamaan maakuntaja soteuudistusta. Siirtoja vaan on
ollut jo niin monta, että nykyisten
organisaatioiden toiminta polkee
vahingollisesti paikoillaan, henkilöstö alkaa uupua ja hätäiset ratkaisut tuppaavat lisääntymään.
Olisi siis aika saada muutos valmistelusta toteutukseen ja palvelemaan muuttuneen toimintaympäristön haasteita, ja erityisesti vastaamaan tulevaisuuden
palvelutarpeeseen etukynnessä,
kun vielä on enemmän ratkaisuvaihtoehtoja.
Miksi tätä uudistusta tehdään ja
miksi se on tarpeellinen? Toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti ja muutoksen tahti vaan

kasvaa tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsee eniten kuntia (30), keski-iältämme olemme kaikista nuorin
maakunta (ainoa, jossa keski-ikä
on alle 40 v.) ja olemme yksi viidestä kasvavasta maakunnasta. Maakuntamme väestöpohja,
tausta- ja toimintaympäristötekijät ja markkinatilanne eri palveluissa ovat erittäin heterogeenisiä. Vaikka olemmekin nuorten ja lasten maakunta, meillä
on kuntia, joissa on vähenevä ja
keski-iältään varsin iäkäs väestö. Meillä on aitoa maaseutua,
harvaanasuttua aluetta ja tiiviisti asuttua kaupunkia. Näistä olosuhteista johtuen markkinatarjonta ja sitä kautta valinnanvapauden toteutuminen vaihtelee
maakunnassa. Varmaa on, että
mahdollisuudet tulevat kasvamaan kaikkialla mutta erilaisella
vauhdilla, ja tietysti myös eri palveluissa eri tavoin. Maakunnan
tehtävä on huolehtia siitä, että
palvelut ovat saatavilla kaikkialla. Tämä tullaan tekemään oman
palvelutuotannon avulla, sparraamalla markkinoita ja mahdollistamalla terveiden markkinoiden syntyminen.
Maakunnallamme on haasteita mutta myös kaikki valttikortit,
jos päätämme katsoa tulevaisuu-

teen jo nyt ja reagoimme ajoissa,
ennakoivasti ja yhdessä. Nykyinen maakunnan nuori ikärakenne ja väestönkasvun kehitys tarkoittavat ikärakenteen vanhentuvan jatkossa suhteessa nopeiten. Eläkeläiset ovat suuri voimavara, mutta usein iän myötä tarve
palveluille kasvaa dramaattisesti.
Tähän meidän on varauduttava.
Kaikki, niin maakunnat, kunnat
kuin muutkin toimijat, hyötyvät
tiiviistä maakunnallisesta yhteistyöstä, tehtävien fokusoinnista sekä alueiden keskittymisestä
omiin vahvuuksiinsa. Yhteistyö
ja erikoistuminen mahdollistavat myös luonnonvarojen fiksun,
vaikuttavan ja kestävän hyödyntämisen.

vat neuvonta-, tuki-, kehittämisja avustustehtävät. Huolissaan ei
kuitenkaan pidä olla. Valmistelua
tehdään huolella, vastuullisesti ja
siinä on mukana laaja asiantuntemus. Hyvän lopputuloksen takaa
yhteinen tavoite, asenne ja tahtotila. Sitä meiltä Pohjois-Pohjanmaalta löytyy. Toivottavaa on,
että samaa henkeä löytyy myös
eduskunnasta, ja mieluusti mahdollisimman pian.

Mutta pitääkö olla huolissaan?
Monialainen Pohjois-Pohjanmaan maakunta rakentuu nykyisten yhteensä 46 organisaation tehtävistä, toiminnoista ja
henkilöstöstä. Sen tehtävä on entistä paremmin, sujuvammin, tasapuolisemmin ja joustavammin
järjestää muuntuvalle ja kasvavalle palvelutarpeelle palvelut sekä taata maakunnan kasvu, elinvoima ja houkuttelevuus. Näistä
tehtävistä merkittävä kokonaisuus on ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintä, lomituspalvelut ja erilaiset maaseutua tuke-

Tavataan joka päivä. MT.FI

Mitä jos myisin?
MT.fi:n metsäpalvelu osaa laskea puusi ja
metsätilasi arvon. Voit tarpeen mukaan valita
esimerkiksi alueen, puulajin ja hakkuutyypin.
Viimeisimpien viikkohintojen lisäksi voit tarkastella
pitkän aikavälin hintakehitystä.
TUTUSTU PALVELUUN OSOITTEESSA

MT.FI/METSAPALVELU

Palvelussa esitetyt puun hinnat ovat Luonnonvarakeskuksen
(Luke) julkaisemia, Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten
yksityismetsistä ostaman puun hintoja. Lukuarvo kertoo neljän
edellisviikon hintojen keskiarvon. Tilasto kattaa 83 prosenttia
yksityismetsien puukaupoista ja päivittyy kerran viikossa.

Marjukka Manninen
Muutosjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntauudistus
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Turvaamme asiakkaidemme elämää.
Oma toiminta ja huolellisuus tuovat pienemmät vakuutusmaksut. Huolehtimalla maatilasi
turvallisuudesta, hyödyt konkreettisina etuina ja vakuutusmaksun hinnassa.
Kun tiloilla sattuu vähemmän vahinkoja, kaikki voittavat.
Tosiasiassa aina voi sattua ja tapahtua, vaikka kuinka varautuu.
Jos vahinko sattuu, olemme tukenasi koko matkan.

Järjestöagrologi
Projektisuunnittelija
Lupa muutokseen- hanke
Sirpa Laitinen
044 339 2319

Miltä tuntuu kun tulipalo vie elämäntyön?
Katso Ilkan koskettava tarina, siitä miten
musertavan navettapalon jälkeen
asiat ovat pikkuhiljaa kääntyneet
parempaan ja kauheasta
tapahtumasta huolimatta
elämä jatkuu.
Katso video osoitteessa:
lahitapiola.fi/maatilasi
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Rullaavaan arkeen
Luotettava ja edullinen
sähkösopimus Korpelasta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous puh. 06 874 7340 arkisin klo 8-16
tai sahkonmyynti@korpelanvoima.fi
Löydät sähkönmyyntihintamme kotisivuiltamme
www.korpelanvoima.fi

KORPELA
Korpelan Energia kuuluu vuonna 1919 perustettuun Korpelan Voima konserniin.
Toimipisteemme sijaitsee Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla.

Marko Ahola Oulun
Mela-asiamieheksi
Agrologi Marko Ahola (30) on valittu Oulun pohjoispuolen ja Etelä-lapin uudeksi Mela-asiamieheksi. Aiemmin hän on toiminut aluevastaavana
Kärki-Agrilla ja kasvinsuojeluruiskujen testaajana
Pro-Agrialla. Ahola aloitti työt elokuun alussa.
Asiamiesalueen kunnat ovat Muhos, Oulu, Utajärvi, Pudasjärvi, Ii, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola,
Pello, Tornio ja Ylitornio. Alueen aikaisemmat asiamiehet Pertti Ranta ja Heikki Huhtanen ovat jääneet
eläkkeelle.
Ajankohtaista Melassa: syyskuun alussa starttasi liitännäiskampanja, jossa osaa maatiloja lähestytään liitännäisten työtulojen tarkistamisen merkeissä. Vakuutusturvan kannalta on tärkeää ottaa
huomioon myös liitännäistoimintojen työtulot. Jos
näitä maatalouden liitännäisiä ei ole päivitetty vakuutukselle ottakaa yhteyttä omaan mela-asiamieheenne.
Yhteystiedot
Puhelin: 029 4352624
Sähköposti: marko.ahola(at)mela.fi
Vastaanotto ajanvarauksella osoitteessa Rautatienkatu 16 C 22. 90100 Oulu.
Tilakäynnit tarvittaessa.

Maatalousalaa Haapajärvellä opiskeleva Erja Lähetkangas (17) rohkaisee opiskelua miettiviä. - Tulee avoimin mielin, niin uudet asiat oppii kyllä, Erja pohtii ja jatkaa:- Täällä opetetaan alan asiat. Ei tarvitse olla ammattilainen kouluun tullessaan ja töitäkin tehdään oman tason mukaan
Koulutuskeskus JEDUn toimipisteessä Haapajärvellä on pitkät
perinteet maa- ja metsätalousalojen koulutuksessa. Uudistuneen
ammatillisen koulutuksen myötä koulutustarjonta monipuolistuu entisestään. Opiskeltavat tutkinnot vähenevät, mutta samalla
ne monipuolistuvat ja suuntautumisvaihtoehtoja yhden tutkinnon sisällä on enemmän.
Maatalousalan perustutkinnossa on valittavissa kolme osaamisalavaihtoehtoa. Käytännössä
opinnoissa erikoistutaan maatalousteknologiaan, maatilatalouteen tai eläintenhoitoon. Opiskelija valmistuu joko maaseutuyrittäjäksi tai eläintenhoitajaksi. Kaikille yhteisiä opintoja ovat maaseutuyrittäminen ja työskentely
maatalousalalla.
Maatilatalouden osaamisalaa
opiskellut omaa laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista
tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset
taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Tutkinnon suorittanut pystyy toimimaan maatilatalouden eri
ammateissa, kuten maanviljelijänä,
tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa. Lisäksi voi työllistyä kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä
yrittäjänä tai työntekijänä.
Maatalousteknologian osaamiskokonaisuudessa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus
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oppia määrittelemään maatalouskoneiden vikoja ja korjaustarpeita sekä oppia käyttämään ja
huoltamaan perus- ja erikoistyövälineitä sekä koneita. Koulutuksessa opetetaan myös maatalouskoneiden ja –laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja
hitsaustöitä.
Eläintenhoitajan osaamiskokonaisuudessa puolestaan tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus
hankkia laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta ja terveydenhoidosta. Koulutuksesta valmistunut eläinten-

Uudistuneen
ammatillisen
koulutuksen
myötä koulutustarjonta
monipuolistuu
entisestään.
hoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa
eläimiä monenlaisissa työpaikoissa.
1.1.2019 tulee voimaan uudet
maatalousalan ammattitutkinnon perusteet. siinä voi erikoistua maatalouslomittajaksi, maataloustyöntekijäksi, mehiläistarhaajaksi, seminologiksi ja tuotantoeläintenhoitajaksi.
Metsäalan perustutkinnossa
opiskelijat harjoittelevat puun-

korjuuta ja muita metsurin töitä simulaattorilla sekä konkreettisesti metsässä. Koulutuksesta
valmistunut osaa uudistaa metsää eri menetelmillä, määrittää
ja toteuttaa taimikon ja kasvatusmetsän hoitotarpeen eri menetelmillä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet toimia koneellisen
puunkorjuun tehtävissä.
- JEDUssa metsäalan työtehtäviä
opiskellaan aidoissa työympäristöissä. Simulaattorilla pystytään
toteuttamaan niin metsän hoitokuin puunkorjuuopinnot. Käymme paljon alan messuilla, työnäytöksissä ja yrityksissä, Jarmo Junttila kuvailee opintoja.
Metsäalalla verkostoituminen
työnantajien ja alan ammattilaisten välillä on korostunut. Työpaikoilta ollaan aktiivisesti yhteydessä alan opettajiin.
- Haapajärvellä metsäalan opettajilla on hyvät työelämäyhteydet. Työnantajat kyselevät opettajilta jatkuvasti työntekijöitä
alalle. Metsäalalla on hyvä pöhinä, Junttila kannustaa.

PALMSE-PER ÄVAUNUT

SY YSMUOKK AUKSET SUJUMA AN!

Kuvan vaunussa
kami-perälaita.

PALMSE PT1620LMB
VILJAVAUNU

PALMSE D1000
MAANSIIRTOVAUNU

• Rakenteellinen kantavuus 16 tn
• Tilavuus 19,5 m3
• Renkaat 600/50R22.5
• LED-valot
• Jarrut kahdessa pyörässä

• Rakenteellinen kantavuus 10 tn
• Tilavuus perus/
lisälaidoin 6,91/13,3 m3
• Renkaat 400/60-15.5
• Hydraulinen perälaita
• LED-valot

TARJOUSHINTA

Uutena koulutuksena tammikuussa 2019 Haapajärvellä alkaa
metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneen kuljetuksen, metsätalouden ja bioenergia-alan osaamisalan koulutus. Uusi koulutus on
ajankohtainen, sillä alueellinen
kysyntä metsäkoneenkuljettajille
on suuri. Metsäkoneenkuljettaja
koulutukseen voi hakea JEDU:n
nettisivuilla.

13 600,ALV 0 % + TOIMITUSKULUT.
(RAJOITETTU ERÄ)

TARJOUSHINTA

6 800,-

ALV 0 % + TOIMITUSKULUT.
(RAJOITETTU ERÄ)

SYKSYN SÄNKIMUOKKAUKSEEN
LAADUKAS CATROS
LAUTASMUOKKAIN!
• 510 mm aggressiivinen
hammastettu lautanen
• Laaja jyrämallisto
• Huoltovapaa järeä laakerointi

VARMISTA ONNISTUNUT
KYNTÖSI LAAJALLA
CAYROS–MALLISTOLLA
Mallisto kattaa paluuaurat kaksi
siipisestä aina kuuteen siipeen asti!

Varastostamme esimerkiksi

CATROS 3003+ SPECIAL
HINNAT ALKAEN

8 990,-

ALV 0 % + TOIMITUSKULUT.

CAYROS XM 4-850 S
HINNAT ALKAEN

14 900,-

ALV 0 % + TOIMITUSKULUT.

OTA YHTEYS HANKKIJAN KONEMYYJÄÄN. KYSY MYÖS EDULLISISTA RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA!
LISÄTIETOJA: ESA PULSKA, KEMPELE P. 010 76 84921
ARTO PESOLA, KEMPELE P. 010 76 84916 • JOUKO LOTVONEN, KAJAANI P. 010 76 84915
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– paljon melua ja pahaa mieltä pienestä
Hallitus sopi budjettiriihessä
elokuun lopulla yhteensä 86,5
milj. e kriisituesta maataloudelle. Tuen ja eri toimenpiteiden
perusteena olivat kasvukauden
poikkeuksellinen kuivuus ja maatalouden pitkän aikavälin kannattavuuden parantaminen. Kuivuuden alle luettavia toimenpiteitä ovat luonnonhaittakorvauksen korottaminen vuodelle
2019, energiaveron ylimääräinen
palautus ja 30 milj. e määräraha
kansallisiin tukiin.
Luonnonhaittakorvauksen taso on ensi vuonna 15 e/ha korkeampi kuin mitä oli tieto vielä kuluvan vuoden alussa. Energiaveron 20 milj. e ylimääräinen
palautus on 5 milj. e viime vuodelta tullutta palautusta pienempi. Jos polttoöljyn kulutus on tilalla suurin piirtein sama vuodesta toiseen, on ensi vuoden palautus noin 10 prosenttia pienempi

kuin nyt syyskuun lopulla maksettu palautus.
Kansallisiin tukiin varatun 30
milj. e määrärahan osalta budjettiriihessä oli linjattu tukimuodot,
joihin tuki voidaan kohdentaa ja
periaatteet tuen jakamiselle. Tärkein kriteeri oli tuen maksun nopeus ja toiseksi tärkein tuen vaikuttavuus tilatasolla ja vasta kolmantena kriteerinä tuli tuen kohdentuminen kuivuudesta kärsineille maatiloille. Kansallisen
tuen neuvottelijoiden kädet oli
siis sidottu näihin periaatteisiin.
Tukivalmisteluun jäi linjattavaksi
lähinnä määrärahan jako Eteläja Pohjois-Suomen kesken sekä
sektorit, joille maksetaan korvausta kuivuudesta. Vastoin joitain
julkisuudessa olleita käsityksiä,
budjettineuvotteluissa ei oltu linjattu määrärahan jakoa tukialueiden välillä tai että valtion neuvottelijoilla olisi tältä osin ollut joku

selkeä linja, joka ei sitten olisi kelvannut tuottajajärjestöille.

daan hoitaa korottamalla pohjoisen tuen yksikkötasoja.

Ratkaisua pyrittiin hakemaan
tiiviillä aikataululla, jotta Etelä-Suomen tuet saataisiin mahdollisimman nopeasti jatkovalmisteluun. Yleensä päätöksen
jälkeen de minimis tukien valmisteluprosessi vie aikaa puolisen vuotta ennen kuin rahat ovat
viljelijän tilillä. Tämä voi kuulostaa
käsittämättömän pitkältä ajalta, mutta periaatteessa poliittisen päätöksenteon jälkeen pitää
kirjoittaa ja hyväksyä tuen vaatima lainsäädäntö, hyväksyttää tukimuoto EU -komissiolla, tehdä
tarvittavat tietojärjestelmämuutokset, järjestää tukihaku, valvoa tuen peruste ja vasta tämän
jälkeen päästään maksamiseen.
Pohjoisen tuen alueella prosessi
on suoraviivaisempi, koska yksinkertaisimmillaan tuen maksu voi-

Määrärahan osalta päädyttiin
lopulta jakoon, jossa Pohjois-Suomen osuus on 10 milj. e. Kyse ei
siis ole tilatasolla mistään suurista summista, sillä keskimäärin tuki on pohjoisen tuen alueella alle 400 euroa tilaa kohti. Budjettiriihen linjauksen perusteella tuki
voidaan maksaa vain korottamalla pohjoista tukea, mikä tarkoittaa tuen kohdentumisesta suurimmaksi osaksi kotieläintiloille.
Määrärahasta 5 milj. e päätettiin
käyttää maito-, nauta- ja lammassektorien kotieläintukien korottamiseen, yhteensä 2,5 milj. e sikaja siipikarjatalouden tuotannosta
irrotetun tuen korottamiseen sekä kevätvehnälle maksettavaan
hehtaaritukeen kuluvalle vuodelle. Loppu 2,5 milj. euroa varattiin jaettavaksi ensi vuoden

Kainuu Euroopassa
– Brysselin joulutorilla
ja Grüne Wochella
Kainulaiset toimijat ovat näyttävästi esillä ensi joulukuussa Brysselissä ja tammikuussa Berliinissä järjestettävissä suuren luokan
kansainvälisissä tapahtumissa.
Brysselin joulutori Winter Wonders on yksi Euroopan suurimmista joulutoritapahtumista, jossa vierailee vuosittain hengästyttävä määrä, jopa 2,5 miljoonaa,
ihmistä. Bryssel kutsuu tapahtumaan vuosittain ”kunniavieraan” (celebrated country) ja tänä vuonna se on Suomi. Toteutuksesta on sovittu Brysselin kaupungin, Visit Finlandin ja Kainuun
liiton kesken. Tapahtuma järjestetään 30.11.2018 - 6.1.2019. Tapahtumaan on valmistauduttu jo
tämän vuoden helmikuulta lähtien.
Suomi on myös vuonna 2019
maailman suurimman elintarvikealan messutapahtuman, Grüne Wochen pääyhteistyökumppani. Maa- ja Metsätaloustuottajien keskusliitto MTK on sopinut
Grüne Woche –messujen kanssa yhteistyösopimuksen, joka
mahdollistaa Suomelle merkittävän näkyvyyden Berliinissä 18.
- 27.1.2019 pidettävillä elintarvikealan messuilla. Kainuu on parhaillaan kokoamassa alan yrityksiä omalle näyttelyosastolle.
Miksi Kainuu on mukana?
Kainuun myönteinen kehitys jatkuu laajentamalla yritystemme
markkinoita kansainvälisiksi. Visit Finlandin mukaan saksankielisestä Keski-Euroopasta Lappiin
suuntautunut matkailubuumi
on laajentumassa Kainuuseen
ja Keski-Suomeen. Neuvottelut
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charter-lennoista Kajaaniin talvikaudella 2019–2020 ovat käynnistyneet. Eli nyt kannattaa takoa,
kun rauta on kuumaa.
Kainuu siis hyödyntää kansainvälisten matkailumarkkinoiden
Suomi-kuumetta tiivistämällä
yhteistyötä Visit Finlandin kanssa. Tämä yhteistyö näkyy myös
siinä, että Kainuu edustaa Suomea Brysselin Winter Wonders
-tapahtumassa jouluna 2018.
Berliinin Grüne Wochella saavat näkyvyyttä suomalaisen puhtaan ruuan lisäksi kestävä suomalainen metsätalous, vihreän
talouden puutuotteet ja Suomi
rentouttavana elämys- ja luontomatkailumaana. Kainuu on Suomessa tunnettu metsän ja marjojen maakuntana, ja se luontevaa tuoda esille myös Berliinissä. Messuilla pyritään nostamaan
esiin samoin omintakeista kainuulaista ruokakulttuuria, johon
myös uudet kainuulaiset tuotteet
ovat juurtuneet.
Tavoitteena on tuoda esille
Suomi kainuulaisella twistillä
Lokakuun alkupuolella varmistuvat ja julkistuvat sekä joulutorin
että ruokamessujen kainuulaiset
osallistujat. Molempien tapahtumien osallistumista tukee Kainuun liitto hankerahoituksella ja
maakunnallinen elinkeinoyhtiö
Kainuun Etu on hanketoteuttajana. Arktiset Aromit ry on ruokamessuosastomme keskeinen toteuttaja ja valmisteluissa teemme
yhteistyötä itäsuomalaisten maakuntien osastojen kanssa. Joulutorista infoa löytyykin jo verkkosivuilta https://www.kainuunliitto.

fi/winterwonders18.
Kalevala Spirit Oy tuo Brysselin
Winter Wonders -tapahtumaan
30.11.2018–6.1.2019 Saksan joulutoreilla tutuksi tulleet loimulohen ja hehkuviinin vaihtoehdoksi
suomalaisen glögin sekä laadukkaita käsityötuotteita. Suomalainen puurakentaminen esittäytyy
maailmaa kiertäneen, parkkiruutuun mahtuvan puukerrostalon
avulla. Viemme Brysseliin Kainuu-kuvaa kirkastamaan monipuolista kulttuuri- ja muuta ohjelmaa mm. Kuhmon Kamarimusiikki; Äijät ja elokuvat tulevat esille.
Toivon, että joulutori ja ruokamessut herättävät kiinnostusta
pohjoissuomalaisten keskuudessa ja käytte tutustumassa tapahtumiin paikan päällä ja voimme
jatkaa tulevaisuudessa menestyksellä alueemme tuotteiden
kansainvälistämistä.

pohjoiseen tukeen. Tuen jakoa
näille sektoreille ohjasivat linjaukset AB -alueen tuen kohdentamisesta. AB -alueeseen verrattuna rehuohra jäi C-alueella tuen
ulkopuolelle, koska rehuohra ei
ole pohjoisessa tuessa sallittujen
tuettavien kasvien listalla. Tuottajajärjestöjen puolelta nostettiin keskusteluun mm. perunan
ja avomaan vihannestuotannon
kuivuusongelmat, mutta valtion
neuvottelijat eivät hyväksyneet
muita kasveja mukaan tukilistalle. Maidon osalta lisätuki on tarkoitus maksaa litratuen korotuksena joulukuussa. Vehnän tuen
osalta maksatus menee ensi vuoden puolelle, koska tuelle joudutaan EU-lainsäädännön takia järjestämään erillinen haku. Litratuen korotusperusteena on marraskuun maidontuotanto. Nautojen,
lampaiden ja vuohien osalta tuki
on tarkoitus maksaa ylimääräise-

nä ennakon korotuksena joulukuussa. Eläinyksikkötukien korotus on noin 10 e/ey, maidon litratuen korotus alle 2,5 c/l ja vehnän
hehtaarituki noin 40 e/ha.

POHJOIS-POHJANMAA
HAAPAVESI, Maanselkä/Keso, metsätila
n. 31 ha, hyvillä tieyhteyksillä. Monipuolinen
kehitysluokkajakauma. Puustoa n. 2250 m3.
Hp. 63.000 €. Tarjoukset 30.10.2018 mennessä. Lisätietoja: Janne Lähetkangas p. 044
7582 177.
Kalajoki, Rahja metsätila + ranta-asemakaavan mukainen tontti 17,5 ha. Tontti meren
rannan tuntumassa. Hp. 45.000 €/tarjous.
Lisätietoja: Arto Taskinen p. 0400 218 732.
Lumijoki, määräala Villelä. Pinta-ala noin
12,2 ha. Ainespuun määrä on 732 m3. Hp.
25.000 €/tarjous. Tarjoukset 18.10.2018
mennessä.
Lisätietoja:
Kari
Peltokorpi
0503425442.
Muhos, Laitasaari, MANKILAN määräalat
n.11,5 ha ja n.2,4 ha. Metsämääräalalla n.
11,5 ha, puustoa n. 411 m3, hakkuumahdollisuus n. 200 m3, Hp. 14900 €. Tonttimääräalalla n.2,4 ha kaksi OMAKOTITALON MÄÄRÄALATONTTIA rakennusoikeutta kummallakin
250 m2, myydään tarjousten perusteella tai
erikseen (alk.2000 m2); tontti 1 Hp. 20.000
€ ja tontti 2 Hp. 24.000 €. Kaikkien malojen
hp. 62.000 €. Lisätietoja: Tuomo Törrö p.
0400 184 017.
Oulu, Nuoritta, määräala noin 25,9 ha.
Määräala yltää Nuorittajokeen. Puustoa
kaikkiaan 2.196 m3, josta tukkia 633 m3. Hp.
55.000 €. Lisätietoja: Juhani Heikkinen p.
0400 287 288.

Pudasjärvi, Pintamojärven länsirannalla
0,8 hehtaarin määräala rakennuspaikaksi.
Omaa rantaa n. 45 metriä, tie perille, sähköja vesiliittymät vieressä. Hp. 22.000 €. Lisätietoja: Jussi Perttu p. 040 7608 939.
Raahe, Piehinki. Pinta-ala 5,95 ha. Hyväpuustoinen metsätila Hurnasperällä. Puuta arviolta kaikkiaan 726 m3, josta havutukkia 269
m3 ja koivua 141 m3. Rajoittuu tiehen. Hp.
23.000 €/ tarjous. Jätä tarjous 24.10.2018
mennessä. Lisätietoja: Matti Otsamo p. 050
3441 185.
Siikalatva, Kerälä. Pinta-ala noin 14 ha.
Koostuu kahdesta palstasta. Myyjä pidättää
määräalan. Puustoa 700 m2. Hp. 20.000€/
tarjous. Lisätietoja: Kari Peltokorpi p. 050
3425 442.
Tyrnävä, Temmes. Tilan pinta-ala 38,29
ha. Puustoa 4099 m3, runsaasti heti hakattavaa. Tila muodostuu viidestä palstasta. Hp.
115.000 €/tarjous. Lisätietoja: Kari Peltokorpi p. 050 342 5442.
Utajärvi, Ahmas, metsätila 6,05 ha ja Utajärvi, RITOLA määräalat n. 36,7 ha n.20 km
Utajärven Kk:lta. Puustoa n. 1731 m3 sekä
hakkuumahdollisuutta n.250 m3. Hp. 39.000
€. Lisätietoja: Tuomo Törrö p. 0400 184 017.
KAINUU
Puolanka, Väyrylä, 3,842 ha Akanvaarassa
talviasuttava hirsimökki Salmijoen Korkeakosken rannalla. Kokonaispuusto n. 203 m3.
Salmijoen rantaa n. 150 m. Hp. 49.000 €.
Lisätietoja: Tuomo Törrö p. 0400 184 017.

Kaikki kohteemme sekä tarkemmat tiedot netissä, osoitteessa:
Juha Lappalainen

Kattavin markkinapaikka

Kaikki kiinteistöihin liittyvät
arvioinnit ja lakiasiat
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POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV
LAPIN METSÄMARKKINAT OY LKV

METSÄAMMATTILAISILTA TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!

Uusi järjestöagrologi
Olen Jaana Juvani ja toimin
järjestöagrologina MTK Pohjois-Suomen liitossa 1.8.2018 alkaen. Työtehtäviini kuuluu pääasiassa jäsenpalvelut sekä maaseutunuorten toimintaan ja kuluttajatyöhön liittyvät asiat. Toimipaikkana minulla on Oulun
toimisto.
Olen kotoisin Muhokselta. En ole
maatalontyttö, mutta kokemuksia maataloudesta ja maatalousyrittäjyydestä olen saanut koulutuksen kautta, työskennellessäni karjanhoitajana ja tarkastajana
sekä maatalousyrittäjinä toimivien tuttavien ja sukulaisten kautta. Valmistuin agrologiksi Oulun
ammattikorkeakoulusta vuonna
2014, sitä ennen suoritin maatalousalan perustutkinnon Oulun
ammattiopistossa, lisäksi aloitin
tammikuussa 2018 metsätalousinsinöörin opinnot.
Minulla ei ole järjestötoiminta
taustaa ja siinä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä puolena
mainittakoon, että täysin ”ulkopuolisena” saatan tuoda raikasta
tuulahdusta ja ehkäpä uusia nä-

• maa- ja metsätalouskiinteistöjen ja
toimitilakiinteistöjen arviointi
• lunastustoimitukset ja - korvaukset
• kaupunkimaan arviointi
• yhteiskuntarakentamisen arviointiprojektit

kökulmia asioihin. Vastuualueeni; maaseutunuoret ja kuluttajatyö ovat haastava, mutta mielekäs kenttä toimia. Nuorissa, niin
tuottajissa, kuin kuluttajissakin
on Suomen maatalouden tulevaisuus. Kuluttajat taas määräävät kysynnän ja tuovat rahan kaupoille, jotta kuluttajat jatkossakin
ostaisivat ja arvostaisivat kotimaista ruokaa, on sen puhtauden
ja turvallisuuden puolesta puhuminen erittäin tärkeää.
Vapaa-aikani kuluu suurilta
osin liikunnan parissa. Harrastan
kahvakuulaurheilua, joka on kahvakuulan kilpailumuoto, lisäksi
ohjaan kahvakuulatunteja Oulun
karateseurassa. Mielestäni fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin
ylläpitäminen on tärkeää ja yksi
tehokas keino siihen on liikunta.
Kiireessä oman hyvinvoinnin ylläpitäminen meinaa monesti unohtua, siihen kuitenkin pitäisi vaan
yrittää löytää aikaa, koska meidän
keho on kuitenkin se meidän tärkein työkalu.

minun on tarkoitus alkaa julkaisemaan eri teemalla olevia jumppavideoita. Teemat pyrin keksimään niin, että ne liittyisivät jollain tapaa maa-, metsä- tai maaseutuyrittäjien työn ympärille
esim. traktorikuskin taukojumppa. Jumpat ovat lyhyitä, helppoja
ja jokaiselle sopivia. Videoista tulee julkaisu MTK Pohjois-Suomen
Internet-sivuille sekä sosiaalisen
median kanaville.

Liikuntaharrastukseni tulee
näkymään myös työssäni, sillä

VALITSE MIELEISESI

Vesa Hakola
Kiinteistöarvioija, AKA
p. 0400 507 222
vesa.hakola@arviointikeskus.fi
Rautatienkatu 16 C 22, 90100 OULU
• perinnönjako, sukupolvenvaihdos, avioero,
testamentti, veroasiat
• sopimus-, vahingonkorvaus- ja riita-asiat,
oikeudenkäynnit
• kaavoitus- ja rakennuslupa-asiat, ympäristöluvat
• tilusvaihto, alueiden jaot, lunastus, yksityistiet
• neuvonta ja konsultointi, veroasiat
Timo-Matti Torppa
Varatuomari, OTM
p. 040 138 5890
timo.torppa@arviointikeskus.fi
Huhtalantie 2, Seinäjoki

4 vuotta

MF 4707

MF 4709

MF 5711

MF 6713

3 syl

3 syl

4 syl - 110 hp

4 syl - 130 hp

75 hp

95 hp

Hydr. suunnanvaihto
12x12

Hydr. suunnanvaihto
12x12

Alkaen

Alkaen

Alkaen

Alkaen

35 900€ Alv 0%

36 900€ Alv 0%

43 900€ Alv 0%

49 900€ Alv 0%

Tehdastakuu 4 vuotta / 2500 h
TRAKTORIMYYJÄT YLIVIESKA 050 345 7160 KIVIOJA
SAVO 040 681 5508 KÄRKKÄINEN
OULU 045 674 9526 JUNTTILA
WWW.MASSEYFERGUSON.FI

Pentti Malinen
Maakuntajohtaja
pentti.malinen(at)kainuu.fi
Matkapuhelin
044 7970 197
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Maatalouslomituksen ajankohtaispäivä 20.9.2018 Rokua

Jatkuvasti muuttuva lomitusjärjestelmä. Lomituspalvelut ovat
olleet karjatalousyrittäjien saatavilla jo 45:n vuoden ajan. Historiaa muistellessa usein unohdetaan, että palvelu on muuttunut
jatkuvasti aikojen saatossa ja toiminut eri tavoin eri vuosikymmenillä. Tärkein asia on kuitenkin säilynyt: karjatalousyrittäjät ja maatalouslomittajat. Ilman maatalousyrittäjiä ei olisi lomitusjärjestelmääkään. Muutoksessakin on
kyse käytännössä vain erilaisista
olosuhteista. Maanviljelijät, jos
ketkä tietävät mitä muutos sekä
byrokratia ovat.
Lomituspalveluja on vuosien
saatossa kehitetty. Yrittäjien määrä on ollut kuitenkin koko ajan laskeva ja vuosittainen lomituspäivien väheneminen on korjaantunut mm. sillä, että alun 6:n lomapäivän sijaan yrittäjät saavat nyt
26 lomapäivää. Sijaisapulomituksiin on tullut myös lisää mahdollisuuksia eri tilanteisiin ja hetken
näyttikin siltä, että vuosilomaa
käytetään suhteessa vähemmän
mitä sijaisapua. Aiemmin mentiin suhteellisen tasaisesti, aina
2011 asti. Muutokseen on ehdit-

ty sopeutua ja lomittajien määrä
on vähentynyt samaa vauhtia lomapäivien kanssa ja työaika tiloilla on ollut riittävä.

Karjatalousyrittäjät pääosin
tyytyväisiä lomituspalveluun.
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
(Mela) järjestää lomituspalvelun,
jota kunnat toteuttavat toimeksiantosopimusten pohjalta. Melan lomitusyksikön johtaja Päivi
Wallin kävi tilaisuudessa kertomassa lomituspalvelulakiuudistuksesta sekä asiakaspalvelukyselyn tuloksista. Mela on teettänyt
asiakastyytyväisyyskyselyn karjatalousyrittäjille. Tulokset olivat
valtakunnallisesti hyvät ja asiakkaat ovat pääasiassa tyytyväisiä.
Tulokset ovat mielestäni tosi hyvät, kun ottaa huomioon sen mitkä ovat yleisesti ottaen olosuhteet monessa paikallisyksikössä.
Päivi kertoi myös odotetusta lomituspalvelulakiuudistuksesta,
joka siirrettiin hallituksen käsiteltäväksi syksyyn 2019. Käytännössä mitään varmaa ei uudistuksesta ole, kuten ei ole myöskään
maakuntauudistuksesta johon
myös lomituspalvelut on kytketty. Kokonaisuutta ajatellen lomituspalveluissa on todella paljon
viimeaikaisia muutoksia ja vielä
keskeneräisiä asioita. Näkemykseni on, että järjestäjän tasolla

Tärkein sanoma kuitenkin oli, että myös lomitustoiminnan olosuhteet ovat muuttuneet (ehkä
pysyvästikin?). Kuinka voidaan
lomitustarpeissa luottaa, että lomatoimisto pystyy järjestämään
laadukasta lomituspalvelua myös
tulevaisuudessa?
Kun lomittajien tai yrittäjien
kanssa keskustelee jokapäiväisistä haasteista, joihin lomituspalvelussa törmäämme, jää keskustelu
monesti vain pintaraapaisuksi.
Kokonaiskuvaa tilanteesta ei saa-

MTK järjesti 20.9.2018 maatalousyrittäjille, lomituksen hallintohenkilöstölle, sekä lomittajille
suunnatun maatalouslomituksen ajankohtaispäivän Rokualla.
Päivän yhtenä teemana oli lomitustoiminnan järjestämisen haasteet. Allekirjoittanut piti alustuksen aiheesta ja keskustelua käy-

Näkemykseni on, että
järjestäjän tasolla monet eri
resurssit ja varautumisen
puskurit on nyt käytetty.
tiin puolin ja toisin ja mielipiteitä vaihdettiin. Tilaisuudessa esimerkkinä oli lomitustilastot, sekä
kokemukset Nivalan paikallisyksikön lomituksista. Samat tilanteet
toistuvat kuitenkin samansuuntaisina muissakin Pohjois-Pohjanmaan 6:ssa lomitusyksikössä.

da kovin helposti ja jokainen lähestyy asiaa omilla tiedoillaan,
kokemuksillaan ja omista näkökulmistaan. Lomitusten järjestämisvastuu on paikallisyksiköllä ja
palvelua on totuttu saamaan jouhevasti.

monet eri resurssit ja varautumisen puskurit on nyt käytetty. Nämä näkyvät nyt enenevässä määrin myös palvelussa.
Lomittajien työpaikat vähentyneet merkittävästi. Viimeaikoina
lomitusohjaajat ovat järjestäneet
lomitukset mielestäni kiitettävästi niissä olosuhteissa, ja niillä resursseilla mitä käytettävissä on.
Ulospäin on pitänyt vakuuttaa,
että lomitukset saadaan kyllä järjestettyä. Koska asiakkaille ei ole
tullut lisää lomapäiviä eikä uutta
sijaisapumahdollisuutta, ovat lomituspäivät vähentyneet enemmän kuin mihin on pystytty sopeutumaan. Joka vuosi vuodesta
2011 lähtien on Nivalan lomituspalveluista lähtenyt keskimäärin
9:n lomittajan työpaikat. Tämä
tekee 60 työpaikkaa seitsemässä vuodessa! Tämä tarkoittaa sitä,
että työt täytyy ensisijassa teettää kunnan omilla kuukausipalkkaisilla lomittajilla, eikä asiakkaan
esittämä omaa lomittajaa pysty
enää käyttämään.
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Lomittajien vaihtuvat työolosuhteet ovat riski työtapaturmiin
Lomittajat tekevät tärkeää työtä
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kaaseen osa-aikaiseen työhön.
Yrittäjien vaikeiden aikojen kesmyös lomittaja joutuu val7 vuoden aikana lomittajia vähentynyt yli
henkilötyövuotta kellä
Lomituspäivien muutos vuosien 1980-2010 aikana.
tavan henkisen paineen alle, jolja 13 300 pv.
loin henkinen työhyvinvointi on
koetuksella.
Keskimäärin n. 1900 pv/v ja 9 htv/v.
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7 vuoden aikana lomittajia vähentynyt yli 60 henkilötyövuotta ja 13 300 pv.
Keskimäärin n. 1900 pv/v ja 9 htv/v.
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Lomitushallinto jatkuvan muutoksen keskellä. Lomituspalvelulaki tiukentui 1.1.2016, säästöä piti tulla 20 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Painoarvo on nyt lomituksen taloudellisella järjestämisellä ja yrittäjien
maksuosuuksia nostettiin. Lomittajan työosuudet muuttuivat
niin, että nykyään puhutaan vain
välttämättömistä viikoittaisista
karjanhoitotöistä! Tämä on johtanut siihen, että lomituspäivän
pituus on laskenut. Nivalan paikallisyksikössä suurin osa lomittajista on ollut kokoaikaisia, mutta keväällä 2018 jouduttiin käynnistämään yt-neuvottelut. Tämän
johdosta suurin osa lomittajista
joudutaan osa-aikaistamaan marraskuun lopulla.
Käytännön olosuhteet aiheuttavat paljon lisätyötä lomituksen työnjohdolle. Nivalassa töistä vastaa 3 lomitusohjaajaa. Jo-

kainen vastaa n. 20+ kuukausipalkkaisesta lomittajasta. Lomittajien työvuorolistat on tehtävä
aina neljäksi viikoksi kerrallaan.
Vuonna 2017 Nivalan paikallisyksikössä joka viikko keskimäärin 6 lomittajaa sairastui äkillisesti tai sairausloma jatkui. Samaan
aikaan 6 karjatalousyrittäjää haki
sijaisapua ja tarvitsi lomittajaa. Sijaisavuista 55% oli lyhyitä, alle 10
pv lomituksia. Usein nämä sijaisapupyynnöt saapuvat paikallisyksikköön iltapäivästä ja palvelua
odotetaan jo iltanavetan ajalle.
Lomituksen järjestäminen on harvemmin helppoa ja vaatii sitoutumista myös sen tekijältä. Kaikkia olosuhteita ei voida muuttaa,
mutta osa on meidän omissa käsissä. Useat karjatalousyrittäjät
ilmoittavat loma-aikeensa (jopa
tasaisesti) koko vuodeksi kerrallaan, joka on myös meidän toiveemme. Tällöin jää aikaa suunnitella yrittäjän lomat mahdollisimman pienelle lomittajajoukolle. Viime hetken pyyntöihin on
hankala saada ammattitaitoista
lomittajaa ja tällöin palvelu voi
tuntua huonolta. Tosin aikanaankin varattu lomitus voi peruuntua sairastumisen tms. vuoksi ja
siihenkin tulee osata varautua
puolin ja toisin.
(Toistaiseksi) Maailman paras
lomitusjärjestelmä. Muutos ei
koskaan ole ongelma. Ongelmia
tulee vain kun kohteet eivät ehdi,
tai pysty sopeutumaan muutokseen. Lomituspalvelut ovat ison
muutoksen kynnyksellä, johon
vaikuttavat tilarakenne, tuleva lakimuutos, sekä maakuntauudistus. Näiden muutosten keskellä
on tärkeä viedä tietoa päättäjille
ja pyrittävä luomaan oikea tahtotila suomalaisen ruoantuotannon
ja työpaikkojen puolesta. Toimintaan on saatava riittävät resurssit
ja nähtävä asia myös maaseudun
ja koko yhteiskunnan hyötynä.
Lomatoimi toimii siis myös olosuhteidensa armoilla, eikä kaikkiin muutoksiin pystytä sopeutumaan vaikka tahtoisimmekin.
Toistaiseksi voimme vielä todeta, että meillä on Suomessa maailman paras lomitusjärjestelmä
(ainoakin). Muutosten keskellä on
hyvä ymmärtää kaikkia osapuolia
ja meidän on luotava itse kukin
parhaat yhteydet toisiimme. Vain
yhteistyöllä voidaan vaikuttaa
parempaan lopputulokseen.
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KOTIMAISET LAADUKKAAT
VITAMIINITUOTTEET NYT
ORGAANISELLA SELEENILLÄ
10 + 1 -TARJOUS, kampanja voimassa 1.6. - 31.10.2018

Kymmenen vitamiinisäkin ostajalle yhdestoista säkki
kaupan päälle ja suursäkeistä 10 % alennus. Nyt myös
E-Seleeni vahva tarjouksessa. Pakkauskoot 10, 30 ja 210
litraa, nyt 10 % alennuksella!

www

f
#jedukouluttaa
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JEDU.FI

Puuttuuko tutkinto? Haluatko vaihtaa alaa?
Tee osaamisestasi virallista!

!
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- Metsäalan AT; Haapajärvi (Alkaa tammikuussa)

METSÄKONEENKULJETTAJA

E-Seleeni 7000
Plex

E-Seleeni 6000

Karja-Mix Ässä
Plex

E-Seleeni TMR
Plex

LUONTO-OHJAAJA

- Luonto- ja ympäristöalan pt; Haapavesi

MAASEUTUYRITTÄJÄ TAI

ELÄINTENHOITAJA
- Maatalousalan pt; Haapajärvi

METSURIE-Seleeni
Tunnutus

ADE Forte

Korkea tuotos
vaatii tärkeitä
antioksidantteja

Pormix Plex

METSÄPALVELUJEN TOTEUTTAJA
- Metsäalan pt; Haapajärvi

E-Seleeni Vahva

PUUTARHURI
- Puutarha-alan pt;
Haapavesi

Syksyn vitamiinien ennakkotilaajalle lisäksi joustavat
toimitukset ja maksuehdot. Kysy lisää palvelevalta
alue-edustajaltasi: www.vilomix.fi/edustajat

Vilomix Finland Oy
puh. 010 402 7700
www.vilomix.fi
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HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI - KALAJOKI - NIVALA - OULAINEN - PIIPPOLA - YLIVIESKA

Tule ja tutustu uuteen

Hyödynnä lokakuun

Echo-moottorisaha

ajankohtaiset tarjoukset
Rapsirouhetta

Josera
Easymil
ja Supramil

Kalajoelta sekä Vaasasta
irtona säilörehun ja
oman rehuviljan
valkuaistäydennykseen!

499,-

Moottorisaha Echo
CS-4510ES

-lavakampanja!

•
•
•
•

Lava rahtivapaasti
asiakkaalle ja kaupan
päälle Josera-softshell
-takki.

Kysy lisää myyjiltämme.

• Sisältää kameran, näytön ja
24 h:n akun kovakansisalkussa

-valikoimaamme

Kampanja voimassa marraskuun
2018 loppuun asti. Max 2 takkia/tila.

Akkukäyttöinen rasvaprässi Acculuber Li-ion
14,4-S MATO

279,-

• 14,4 V / 3,0 Ah

• Vasikkaripulin yhteydessä
nestehukan korvaamiseen
tai ennaltaehkäisyyn

80,95

• Pelletöity vahva E-vitamiinija seleenitäydennysrehu
• Sisältää orgaanista seleeniä

Lava (600 kg)

499,-

Neste Farm Universal
10W-30, 20 l

419,-

3 vuoden
takuu!

Mestarin E Strong, 20 kg

Curavit, 5 kg

EasyStart-kevytkäynnistys
Kuutiotilavuus 45,0 cm³
Teho 2,30 kW / 3,10 hv
33 cm laippa

Vaihtokoneet

syksyn töihin!
vaihtokone.com

• Yleisöljy

59,95

Airrex AH-300
•
•
•
•
•
•

Lämmitysteho 15 kW/h
Tankin tilavuus 45 litraa
Kuivapaino 41 kg
Koko: 950 x 305 x 1000 mm
Termostaattiohjattu (0 - 40°C
Virrankulutus 80 W
(230 V, 50 Hz)

2.190,Hyödynnä
työkoneiden
rahoitustarjous!
Kysy lisää myyjiltämme.

Tuotteita rajoitetut erät alla olevista myymälöistä. Hinnat sis. alv 24% (rehuissa 14%) voimassa lokakuun 2018 loppuun tai niin kauan kuin varatut tarjouserät riittävät.

Lomituksen puolesta
Markus Rauma
Nivalan kaupunki,
lomituspalvelut

MTK-POHJOISSUOMEN JÄSENLEHTI 2/2018

Kokkola Topparinmäentie 2 • Puh. 06 831 0666
Toholampi Kannustie 7 • Puh. 06 881 7700
Kannus Asematie 28 • Puh. 06 873 770
Lohtaja Lohtajantie 240 • Puh. 044 747 5240
Veteli Äijäpatintie 2 • Puh. 044 747 5288
Kalajoki Merenojantie 4 • Puh. 044 7997 383

Ylivieska Ruutihaantie 5 • Puh. 044 7997 370
Oulainen Nurmelankatu 4 • Puh. 044 7997 282
Kuusamo Luomantie 4 • Puh. 020 740 1040
Nivala Hanketie 4 • Puh. 08 445 8500
Haapajärvi Vitikantie 4 • Puh. 08 764 808
Reisjärvi Levonperäntie 65 • Puh. 08 776 782

MTK-POHJOISSUOMEN JÄSENLEHTI 2/2018

Oulu Tikkasentie 4 • Puh. 010 835 0280
Pudasjärvi Petäjäkankaantie 1 • Puh. 020 752 8260
Suomussalmi Risteentie 1 • Puh. 010 440 9100
Vaala Vaalantie 4 • Puh. 010 422 2420

www.lantmannenagro.fi
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Yhdistysten-yhteystiedot 2018

Kasvun jyviä osaamisen kehittämiseen

Nyt voit hankkia osaamista joustavasti sinulle
sopivimmalla tavalla!
Meillä voit opiskella joustavasti päiväkoulutuksena,
monimuotokoulutuksena tai verkko-opintoina.

Yhdistys

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jäsensihteeri

Ala-Temmes

Junttola Martti 040 580 0446
martti.junttola(at)gmail.com

Pietilä Jari 040 718 8514
jari.pietila(at)gmx.com

Pietilä Jari 040 718 8514
jari.pietila(at)gmx.com

Haapajärvi

Pietikäinen Tiina 040 736 4790
pietikainen.tiina(at)gmail.com

Rintala Heikki 044 235 8601
heikki.rintala(at)hotmail.com

Rintala Heikki 044 235 8601
heikki.rintala(at)hotmail.com

Haapavesi

Ollila Antti 050 302 0737
antti.ollila(at)gmail.com

Ollila Mirka 040 596 1956
mirka.ollila(at)gmail.com

Ollila Mirka 040 596 1956
mirka.ollila(at)gmail.com

Hailuoto

Vähämetsä Arto 0400 168 675
arto.vahametsa(at)pp.inet.fi

Luoma-aho Leena 0400 430 427
leenaluomaaho(at)gmail.com

Luoma-aho Leena 0400 430 427
leenaluomaaho(at)gmail.com

Hyrynsalmi

Kemppainen Esa 050 546 8260
esa.kemppainen(at)hyrynsalmi.net

Keränen Lassi 0400 185 258
lassi.keranen(at)hyrynsalmi.net

Keränen Lassi 0400 185 258
lassi.keranen(at)hyrynsalmi.net

Iinseutu

Mikkola Markus 040 912 7481
markusmikkolantila(at)gmail.com

Pakonen Anna-Maija 050 400 7981
annamaija.pakonen(at)gmail.com

Pakonen Anna-Maija 050 400 7981
annamaija.pakonen(at)gmail.com

Kajaani

Pussinen Ahti 050 588 0941
ahtipussinen(at)gmail.com

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Kestilä

Still Timo 0400 596 276
timo.still(at)kotinet.com

Huusko Jussi 040 579 7955
jussi.huusko(at)hotmail.com

Huusko Jussi 040 579 7955
jussi.huusko(at)hotmail.com

Kiiminki

Haipus Kati 041 543 8941
kati.haipus(at)gmail.com

Runtti Pirkko 040 777 1168
pirkko.runtti(at)luukku.com

Haipus Kari 041 543 8942
kari.haipus(at)luukku.com

Kuhmo

Komulainen Eija 040 533 2605
eija.komulainen(at)kuhmo.net

Komulainen Outi 045 1128968
akonlahti(at)co.inet.fi

Komulainen Outi 045 1128968
akonlahti(at)co.inet.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Aimo Lasanen, aimo.lasanen@kao.fi | p. 044 284 7306
Renne Sänisalmi, renne.sanisalmi@kao.fi | p. 044 797 4512

Kuusamo

Laakkonen Tuomas 0400 195989
tuomas.laakkonen(at)kuusamolainen.com

Palosaari Saini 040 520 5675
saini.palosaari1(at)luukku.com

Palosaari Saini 040 520 5675
saini.palosaari1(at)luukku.com

Hakeminen:

Kärsämäki

Kumpulainen Pekka 040 5110172
pekka.kumpulainen(at)kotinet.com

Myllymäki Miia 0400 771 782
miiamyllymaki905(at)gmail.com

Myllymäki Miia 0400 771 782
miiamyllymaki905(at)gmail.com

Liminka

Luukinen Hanna 045 679 1104
hannaluukinen(at)hotmail.com

Sohlo Jaana 040 822 4247
jaana.sohlo11(at)gmail.com

Sohlo Jaana 040 822 4247
jaana.sohlo11(at)gmail.com

Lumijoki

Lahdenperä Veijo 0400 124 654
veijolahdenpera(at)gmail.com

Meskus Anne 040 756 1364
anne.meskus(at)dnainternet.net

Ollakka Kirsi 040 715 9648
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi

Merijärvi

Jauhiainen Markku 0440 102 880
markku.jauhiainen(at)vossikka.com

Nivala Ulla 044 563 5529
ulla.nivala(at)kotinet.com

Nisula Miitta-Mari 045 133 4242
miitta.nisula(at)gmail.com

Muhos

Pitkänen Joni 0400 609 174
jonipi90(at)gmail.com

Väärälä Sami 0400 919 279
samivaarala22(at)gmail.com

Väärälä Sami 0400 919 279
samivaarala22(at)gmail.com

Nivala

Kodis Eija 0400 581 950
eija.kodis(at)kotinet.com

Eteläniemi Ari 044 238 9945
sihteeri(at)mtk-nivala.fi

Eteläniemi Ari 044 238 9945
sihteeri(at)mtk-nivala.fi

Oulainen
-Vihanti

Hietaharju Heikki
heikki.hietaharju(at)suomi24.fi

Mäkelä Aini 040 702 7269
aini.makela(at)kotinet.com

Hussa Tapio 0400 232 119
tapio.hussa(at)omanetti.fi
Vilmiko Tommi 040 715 6967
tommi.vilminko(at)netti.fi

Oulunseutu

Lamberg Tarja 040 174 3564
tarjaslamberg(at)gmail.com

Korpela Samuli 040 410 6961
samuli.korpela(at)suomi24.fi

Sipola Atso 0400 689 567
atso.sipola(at)gmail.com

Paltamo

Korvajärvi Tuula 050 357 6501
info(at)holltalli.fi

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Sivonen Päivi 050 514 4907
paivi.sivonen(at)kajaani.net

Piippola

Kauranen Pekka 040 562 1711
pekka.kauranen(at)kaurala.net

Äijälä Mikko 044 511 8335
mikko.aijala(at)siikalatva.fi

Äijälä Mikko 044 511 8335
mikko.aijala(at)siikalatva.fi

Pudasjärvi

Jurmu Juhani 0400 219 597
juhani.jurmu(at)mail.suomi.net

Hyttinen Eero 040 730 03892
eerohy(at)hotmail.com

Hyttinen Eero 040 730 03892
eerohy(at)hotmail.com

Pulkkila

Träskelin Jarmo 0400 588 678
jarmotraskelin(at)gmail.com

Oja Pia-Pauliina 045 631 0399
pia.oja(at)outlook.com

Oja Pia-Pauliina 045 631 0399
pia.oja(at)outlook.com

Puolanka

Huovinen Sami 040 501 1462
samimtk.huovinen(at)gmail.com

Karvonen Susanna 050 599 5487
maalais.hiiri(at)gmail.com

Karvonen Susanna 050 599 5487
maalais.hiiri(at)gmail.com

Pyhäjoki

Pirkola Ari 0400 283 579
ari.pirkola(at)kotinet.com

Pirkola Anni 044 259 9799
anni.pirkola(at)saunalahti.fi

Pirkola Anni 044 259 9799
anni.pirkola(at)saunalahti.fi

Pyhäjärvi

Varis Ari 0400 966 184
ari.varis(at)pp.inet.fi

Pennanen Kimmo 040 733 1438
kimmo.pennanen(at)lahitapiola.fi

Pennanen Kimmo 040 733 1438
kimmo.pennanen(at)lahitapiola.fi

Pyhäntä

Kumpulainen Matti 040 516 1715
matti.kumpulainen(at)macultec.fi

Leiviskä Sanna 050 353 8283
sanna.leiviska(at)kotila1.fi

Leiviskä Sanna 050 353 8283
sanna.leiviska(at)kotila1.fi

Raahenseutu

Joensuu Sauli 040 560 7948
sauli.joensuu(at)olkijoenmetalli.net

Lepistö Päivi 040 591 0343
lepistopaivi(at)gmail.com

Lepistö Päivi 040 591 0343
lepistopaivi(at)gmail.com

Rantsila

Kervinen Ismo 0400 289 247
ismo.kervinen(at)kotinet.com

Ojantakanen Liisa 050 307 9824
liisaojantakanen(at)gmail.com

Rosenberg Marika 050 384 8751
marika_rosenberg(at)hotmail.com

Ristijärvi

Kemppainen Ville 040 774 6102
ville.kemppainen(at)ristijarvi.net

Mulari Eeva 0400 212 527
eevak.mulari(at)wippies.fi

Mulari Eeva 0400 212 527
eevak.mulari(at)wippies.fi

Ruukki

Junnila Ville 040 520 0548
ville.junnila(at)gmail.com

Moilanen Suvi 0400 821 4995
suvipalokankaanmaatila(at)gmail.com

Sarkkinen Hanna-Leena 040 560 2671
h-l.sarkkinen(at)hotmail.com

Siikajoki

Karinkanta Juho 044 300 4468
juho.karinkanta.84(at)hotmail.com

Anna Widnäs 040 8277238
anna.widnas(at)hotmail.com

Härkönen Heikki 050 314 3359
heikki.harkonen(at)kotinet.com

Sotkamo

Nykänen Jyrki 040 544 6554
jyrki.nykanen(at)sotkamo.net

Hoppula Kalle 040 706 0077
kalle.hoppula(at)kuolaniemi.fi

Hoppula Kalle 040 706 0077
kalle.hoppula(at)kuolaniemi.fi

Suomussalmi

Tolonen Mikko 050 400 8304
mikko.tolonen2(at)suomi24.fi

Kaikkonen Sinikka 040 584 7359
sinikka_kaikkonen(at)luukku.com

Kaikkonen Sinikka 040 584 7359
sinikka_kaikkonen(at)luukku.com

Taivalkoski

Turpeinen Hemmo 044 542 5321
hemmotur(at)gmail.com

Tyni Kauko 0400 500 334
kauko.tyni(at)kuusamo.fi

Tyni Kauko 0400 500 334
kauko.tyni(at)kuusamo.fi

Temmes

Junttila Seppo 040 530 7401
seppoju1(at)dnainternet.net

Törmä Juha 050 350 3557
juha.torma(at)dnainternet.net

Törmä Juha 050 350 3557
juha.torma(at)dnainternet.net

Tyrnävä

Matinolli Ilkka 0500 588 066
ilkmatin(at)dnainternet.net

Rusila Tiia 050 3427134
tiia.rusila(at)dnainternet.net

Pakonen Teemu 0400 769 392
teemu.pakonen(at)gmail.com

Utajärvi

Salonen Jussi 0400 331 055
jussisalonen(at)dnainternet.net

Rikkola Jaakko 040 746 9838
jaakko.rikkola(at)mail.suomi.net

Rikkola Jaakko 040 746 9838
jaakko.rikkola(at)mail.suomi.net

Vaala

Leinonen Samuli 040 526 6350
samuli.m.leinonen(at)gmail.com

Koukkari Mika 040 564 9267
mika.koukkari1(at)gmail.com

Koukkari Mika 040 564 9267
mika.koukkari1(at)gmail.com

Ylikiiminki

Hallikainen Pekka 0400 378 299
pekka.hallikainen(at)pp2.inet.fi

Leipivaara Mervi 040 592 9701
mervi.leipivaara(at)gmail.com

Leipivaara Mervi 040 592 9701
mervi.leipivaara(at)gmail.com
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Yhteishaku 2019
● Eläintenhoitaja, maatalousalan perustutkinto
● Maaseutuyrittäjä, maatalousalan perustutkinto
● Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto

Tutkinnot jatkuvassa haussa

Toimi
nyt!

● Eläintenhoitaja, maatalousalan perustutkinto
● Maaseutuyrittäjä, maatalousalan perustutkinto
● Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto
● Metsuri, metsäalan perustutkinto
● Luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöalan tutkinto
● Luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöalan tutkinto

www.kao.fi/jatkuvahaku
www.opintopolku.fi

Kirkkoahontie 115 | 87910 Linnantaus (Kajaani) | www.kao.fi/luonnonvara-ala

Puita särkyi viime
tammikuun lumituhoissa
10 miljoonan euron verran
Sähköverkkoyhtiö Loisteen
kaatamista puista kiistaa. Puita
katkeili arviolta puoli miljoonaa
kuutiometriä Kainuun yksityismailla viime tammikuussa lumen
painosta. Kainuun puukauppa on
tänä vuonna keskittynyt pitkälti
lumituhojen korjuuseen. Lumituhopuista suuri osa jää korjaamatta, koska särkyneistä puista iso
osa on niin hajallaan, ettei korjuuta kannata tehdä. Osa tuhopuista, joissa on vielä elävää latvusta, saadaan talteen myöhemmissä hakkuissa.
Metsävakuutuksista korvauksia. Vakuutusyhtiöt korvaavat lumen aiheuttamia tuhoja kymmenien tuhansien hehtaarien alalta. Korvaussumma lumituhoista
nousee viiteen miljoonaan euroon Kainuun yksityismetsissä.
Sähkölinjojen varsilta kaadetut
puut. Sähköverkkoyhtiö Loisteen
toimesta kaadettiin tammikuussa sähkölinjojen varsilta kymmeniä tuhansia puita sähköntoimitusten varmistamiseksi. Suuri osa
näistä rungoista makaa edelleen
pitkällään sähkölinjojen varsilla.
Tukkipuuta niistä ei enää saada.
Puiden kaataja eli sähköverkkoyhtiö Loiste on velvollinen korvaamaan metsänomistajille kaadattamiensa puiden arvon. Pystyyn jääneitä puita on samassa

yhteydessä vaurioitettu, kun koneet ovat pudotelleet lunta niiden latvoista. Sähkömarkkinalain
mukaan sähköverkkoyhtiö voi
kaataa hätätilan aikana linjanvarresta puita, mutta aiheutettu vahinko on korvattava metsänomistajalle täysimääräisenä.
Loisteen korvauslaskelmat ovat
yksikköhinnoiltaan alle ensiharvennusleimikoiden tason ja metsänomistajat ovat luonnollisesti
tyytymättömiä Loisteen korvauspäätöksiin.
Loiste on lähettänyt maanomistajille kirjeitä puiden kaadosta,
mutta kaikki kaadetut puut eivät
ole välttämättä olleet Loisteellakaan tiedossa. Metsänomistajan
omistamilla tiloilla voi olla siten
Loisteen kaadattamia puita, vaikka ilmoitusta ei metsänomistajalle ole saapunutkaan.
Mikäli sähköverkkoyhtiö Loiste on puita kaadattanut viime
tammikuussa, metsänomistajan
pitää korvausta saadakseen olla
yhteydessä Loisteen korvauspalveluun. Mikäli sähköverkkoyhtiö
Loisteen korvauslinja ei tyydytä
metsänomistajaa, on korvaustasojen määritykseen käytettävissä
Maanmittauslaitoksen korvaustoimitus. Toimitusta haetaan joka maanomistajittain tai yhdistämällä useita vahingonkärsineitä
metsänomistajia samaan toimi-

tukseen. Mitään varsinaista kiirettä Loisteen kanssa ei ole, sillä
korvausaikaa on vielä jäljellä runsaasti. Toimitusten määrää ei vielä osaa arvioida, mutta yleensäkin toimituksissa vierähtää aikaa,
joten korvaushakemuksia on syytä ryhtyä panemaan jalalle.
Marssijärjestys menee niin, että
kun Loisteelta tulee riittämätön
korvauspäätös, siitä voidaan hakea vahingonkorvauskäsittelyä
Maanmittauslaitokselta Loisteen
korvauspäätökseen perustuen.
Useat Loisteen vahingonkorvaustasoon pettyneet metsänomistajat ovat olleet metsänhoitoyhdistyksiin yhteydessä ja eivät jätä
asiaa selvittämättä. Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt ovat
metsänomistajien käytettävissä
tässäkin asiassa.

Kajaanin toimisto:
MTK-Metsälinja
Heikki Rahko
0400 281 344
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Lumituhot aiheuttavat mittavia tulonmenetyksiä metsänomistajille.

Muistathan
hyödyntää edulliset
jäsenetuhintasi?

Aurinkopaneelit
avaimet käteen -toimituksena
luontoa ja lompakkoa säästäen.
Kysy lisää
numerosta
0800 9 2100 arkisin
klo 8-20 (maksuton)
tai lähetä sähköpostia
osoitteeseen:
yrityspalvelu@
loiste.fi

Valikoimaamme kuuluu lähes neljän vuosikymmenen kokemuksella valitut komponentit, joiden keskiössä on huippulaadukas eurooppalainen Naps Premium -aurinkopaneeli. Aurinkopaneelien valmistuksessa on otettu huomioon Pohjolan erityisolosuhteet, joten se kestää lumi- ja jääkuormat sekä toimii vähäisessäkin valossa.

Lisätietoa sähkösopimuksista ja
energiaratkaisuista:
loiste.fi/yrityksille

Aurinkopaneelit vaivattomasti meiltä
Kysy lisää asiakaspalvelu@oss.fi, puh. (08) 310 1313 tai www.oss.fi
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S
I
YHDISTYSTEN SYYST
UU
KOKOUKSET
2018
T
Ä
JYV
Yhdistys

pvm

klo

Paikka

Sääntömuutokset

Pyhäjoki/ Merijärvi

Ti 16.10.

10

Kunnantalo Pyhäjoki

1 kokous/v, 2. käsittely, vain Merijärvellä

Haapavesi

Ti 16.10.

19

Villa Korkatti, Pulkkilantie 810

Oulainen-Vihanti

Ke 17.10.

10

Honkamaja, Hietalantie 91 Oulainen

Kärsämäki

Ke 17.10.

19

Juustoportti

Iinseutu

To 17.10

13

Inga ja Janne Manninen, Kaarolantie 22

Lumijoki

To 18.10.

19

Lumijoen NS, Ukuranperäntie

Nivala

Pe 19.10.

10

MTK:n kokoustilat, Kalliontie 18

Kajaani

Ma 22.10. 11

Hotelli Valjus, käynti kabinettiin Koivukoskenkadulta. Lounas klo 11.

Hyrynsalmi

Ti 23.10.

10

Kunnantalo valtuustosali

Yhdistyminen, 1.käsittely

Puolanka

Ke 24.10.

10

Ravintola Esteri

Yhdistyminen, 1.käsittely

Liminka, Tyrnävä, Alatemmes, Temmes

To 25.10.

11

Hannuksen Piilopirtti

Raahenseutu

La 27.10.

12

Leipurinkeidas Pattijoki

Rantsila, Kestilä, Piippola, Pulkkila,

Ke 31.10.

10

Kunnantalon valtuustosali Pulkkila

Kuhmo

Ti 6.11.

10

Osuuspankin kokoustila

Pyhäjärvi

To 1.11

10

Verkkoranta

Ristijärvi

To 1.11.

19

Pyryn talo, Verkkotie 11

Yhdistyminen, 1.käsittely

Siikajoki

To 1.11.

10

Törmälän matkailumaatila

1 kokous/v, 2. käsittely

Ruukki

To 1.11.

19

Kunnanvirasto Ruukki

Suomussalmi

Pe 2.11.

10

Seurahuone, Kauppakatu 7

Hailuoto

Ma 5.11.

10

Osuuspankki

Pudasjärvi

Ma 5.11.

10

Liepeen Pappila, Liepeentie

Vaala, Muhos, Utajärvi

Ma 5.11.

19

Rokua health & spa

Sotkamo

Ti 6.11.

18

Kahvila Rekikesti, Ohravaarantie 35

Oulunseutu, Ylikiiminki, Kiiminki

Ti 6.11.

19

Huttukylän NS, Koitelinkoskentie 720

Paltamo

Ke 7.11.

11

Kainuun Opisto, Mieslahti. Lounas klo 11.00

Haapajärvi

Ma 12.11. 19

Maatalousoppilaitos, Erkkiläntie 1

Kuusamo

Ti 13.11.

10

Kaupungintalo, valtuustosalin takaosa

Taivalkoski

Ti 13.11.

19

Taivalvaara Monitoimitalo, Hiihtokeskuksentie 4

1 kokous/v, 2. käsittely

Yhdistyminen, 1.käsittely

Pyhäntä

Johtokunnan jäsenten vastuuyhdistykset:
Jari Ahlholm
Kärsämäki, Vihanti, Haapavesi
Esa Kemppainen
Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Suomussalmi
Eija Kodis
Pyhäntä, Nivala, Merijärvi, Oulainen
Eija Komulainen
Sotkamo, Ristijärvi, Kuhmo
Samuli Leinonen
Utajärvi, Vaala, Kestilä, Rantsila, Pulkkila, Piippola,
Muhos
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Hanna Luukinen
Alatemmes, Liminka, Tyrnävä, Temmes, Lumijoki,
Oulunseutu, Haukipudas, Iinseutu
Tiina Pietikäinen
Haapajärvi, Pyhäjärvi
Tuomo Tamminen
Raahenseutu, Ruukki, Pyhäjoki, Hailuoto
Hemmo Turpeinen
Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Puolanka
Sauli Joensuu
Nuorten kerhot, Siikajoki, Kiiminki, Ylikiiminki

Yhdistyminen, 1.käsittely

Mietteitä maatalouden
tilanteesta Kainuusta!
Syksyinen tervehdys Uutisjyvän lukijoille Kuhmosta. On se
aika vuodenkiertoa, että peltohommat alkavat hieman helpottaa ja kerkeää ehkä jopa hieman
hengähtämään kiireisen ja monivaiheisen kasvukauden jälkeen,
tietenkin hoitaen eläimet, kenellä niitä on. Samalla tekemään saldoa menneestä satokaudesta ja
suuntaamaan katsetta talven yli
seuraavaan kevääseen ja ehkäpä miettimään päätöksiä pidemmällekin.
Keväällä olimme toiveikkaina
taas uuden kasvukauden äärellä,
kuten monesti aiemminkin, uskoen siihen, että mitä kylvämme
niin siitä satoa saisimme. No, saldona taitaa olla, että osalla saattoi onnistua ja osalla ei eli vaihtelua kuivuuden ja sateiden tiimoilta oli valtavasti koko maan sisällä.
Tämä oli jo toinen vuosi peräkkäin, kun sääolot olivat melkoisessa pääroolissa ja se kyllä taas
vaikuttaa suuresti tilojen toimintaan.
Oman maatalousyrittäjyyden
30-vuotistaiteilijajuhlaa saan toivottavasti juhlia vuoden päästä
syksyllä, mutta tämän jatkuvan
epävarmuuden tiimellyksessä
mikään ei voi olla varmaa. Itsellä

on tähän mahtunut mukaan yläja alamäkiä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Yksi navettapalo ja
uuden navetan rakentaminen,
luottaen siihen, että maitoa ja lihaa tarvitaan edelleen. Ja silloin
tuntui, että jotain jäi kesken.
Mutta nyt ovat tuntemukset itselläni niin epävarmat, että en hyvin mielin pysty kunnolla kannustamaan maaseutuyrittäjyyslinjalta keväällä valmistunutta poikaani jäämään näille töille!!
Nykyisin maatilat ovat saaneet
tottua siihen, että mikään muu
ei ole varmaa kuin jatkuva epävarmuus. Suurimpana epävarmuuden aiheuttajana on tilojen
toimintaan ja kehittämiseen se,
ettemme saa riittävää korvausta tuotteistamme markkinoilta
ja samalla myös tukien määrä asteittain vähenee. Mutta byrokratiaa riittää ja tuotantopanosten
hinnat eivät laske, päinvastoin.
Tilojen syvempi ahdinko alkoi
vuonna 2014 Venäjän vastapakotteista ja samaan aikaan tehdystä maitokiintiöiden poistamisesta. Tuottajahinnat laskivat
ja maitoa alkoi virrata Euroopan
markkinoille enenevissä määrin.
Samoin kaupan aloittama valtava halpuuttamis-kampanja on
vienyt meidän saamaa tuloa alas-

päin. Tilat kyllä pitävät tuota edellä mainittua kampanjaa enempi
ruoan halventamiskampanjalta.
Maatiloilla vaaditaan tuottajahintojen nostoa sekä sitä, että tukitasot pidettään vähintään ennallaan eikä leikkauksia tehdä.
Osa päätöksistä on täysin poliittisia niin kotimaassa kuin EU- tasolla, mutta myös kaupan ja elintarviketeollisuuden neuvottelujen
pitää tähdätä siihen, että alkutuottaja saa tuotteestaan paremman hinnan.
Viljelijöille on kyllä tullut sanallista tukea ja on saatu kriisipakettia,
jos toistakin, mutta sanoilla ei vielä laskuja maksella ja noilla kriisipaketeilla pystytään ehkä hieman
”laastaroimaan”, mutta kun se ei
ole pysyvä ratkaisu, niin ongelmat vain jatkuvat.
Vuodet 2017 ja 2018 ovat ehkä
jonkin verran nopeuttaneet tilojen lopettamistahtia ja tarkoitan sillä, että jo jäähdytelleet tilat
ovat lopettaneet tai lopettavat,
kun sadot ovat jääneet heikoiksi
viime vuoden märkyyden ja tänä vuonna kuivuuden vuoksi. Samalla myös jaksamisongelmat lisääntyvät, kun lomien pitäminen
ei onnistu huonon taloudellisen
tilanteen takia.
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Investoiviakin tiloja on onneksi.
Tiloilla rakennetaan uutta tai sitten kehitetään jo olemassa olevaa tuotantoa. Investoiville tiloille
pankeilla on mittava rooli rahoituksessa ja nyt on ollut nähtävissä, että vaatimukset ovat tiukentuneet esimerkiksi vakuuksien
suhteen.
Tilojen omat mahdolliset puskurit on jo syöty ja takametsätkin taitaa olla jo menossa, vaikka
metsätuloilla ei pitäisi koskaan rahoittaa maatalouden kulupuolta,
mutta nyt ei ole ollut vaihtoehtoja.
Eli tilanne on tiloilla todella haasteellinen ja osalla vaikeakin, mutta varmasti haluamme jatkossakin tuottaa puhdasta ruokaa, joten kannustan kuluttajia: OSTAKAA SUOMALAISTA ja SYÖKÄÄ,
niin autatte parhaiten meitä. Viljelijät, yrittäkää pitää pieniäkin
vapaita, että saatte hengähtää ja
jaksatte taas eteenpäin.
Hyvää syksyn jatkoa!

Eija Komulainen,
MTK-Pohjois-Suomi
varapuheenjohtaja

uudistettu 2019 can-am pro+ traktorimallisto
tehty pohjolan olosuhteisiin ja raskaaseen työkäyttöön I nopeus 60 km/h i Entistäkin kattavampi vakiovarustus
ohjaustehostin i karkeat renkaat / WARn-vinssi
erikoishidas l-vaihde i kahvanlämmittimet
pro+ mallit alkaen

Yhdistyminen, 2.käsittely

8 990,+ tk 400,-

MIKSI LÄHTEÄ
YHDISTYKSEN
KOKOUKSEEN?

OULUN KONEKAUPPA OY

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään lomitusta, EU:n
ohjelmauudistusta ja rahoituksen riittävyyttä sekä
järjestöuudistusta yhdistysten kannalta.

Tapsitie 5, Oulu, p. 044 7997 610

LANTMÄNNEN AGRO OJAN RAUTA
Ruutihaantie 5, Ylivieska, p. 044 7997 376

OJAN RAUTA RAAHE

Rakentajankatu 2, Raahe, p. 044 7997 500

Tule mukaan vaikuttamaan järjestön toimintaan!
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LAAKERIT
TIIVISTEET
KEMIKAALIT
VOIMANSIIRTO
LAAJA VALIKOIMA • HETI VARASTOSTA
AMMATTITAITOISTA PALVELUA
RAAHE
YLIVIESKA
Viljavarastontie 2, 84100 Ylivieska • Marko 044 342 0205 • Markus 044 342 0206
Yrittäjäntie 1, 92120 Raahe • Tommi 044 342 0200 • Myymälät avoinna arkisin: 8:00 - 16:30
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