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Visiomme on; Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla.
Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien
etujärjestö. Toimintamme perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja
asiantuntemukseen. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun ja sen
elinkeinojen eteen työskentelevien tahojen ja ihmisten kanssa.
Tavoitteemme on maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavuuden parantaminen ja
jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjien hyvinvointi. Puolustamme yksityistä
omistusoikeutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistamme jäsenistön yhteenkuuluvuutta.

1. Vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja:
Luomme jäsenkunnalle mahdollisuuksia hyödyntää vihreää kasvua ja digitaalisuutta
biokiertotalouden vahvistamiseksi
-

-

Tapaamme Savo-Karjalan kansanedustajia ja alueemme Europarlamenttiedustajia säännöllisesti (teams ja lähitilaisuudet).
Maaseutunuorilla on kansanedustajille kummitilatoimintaa ja he tapaavat
kansanedustajat vuosittain.
Tapaamme tiedotusvälineiden edustajia ja tarjoamme juttuaiheita sekä
olemme tavoitettavissa taustoituksia varten
Osallistumme maakunnan kehittämistyöhön ja tuomme aktiivisesti esille maaja metsätalouden mahdollisuuksia eri sidosryhmien tapaamisissa ja
kokouksissa
Tapaamme AVI:n eläinlääkärit yhteisesti muiden alueen MTK-liittojen kanssa
Osallistumme sidosryhmien hankkeiden ohjausryhmiin maakuntaa kehittävällä
otteella
Annamme lausuntoja elinkeinojamme koskeviin lausuntopyyntöihin
Valmistelemme Järvi-Suomen alueelle yhteistä hanketoimintaa Järvi-Suomen
ohjelman ympärille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

2. Markkinoilla on mahdollisuuksia:
Kohennamme jäsenten markkina-asemaa kysyntää vastaavalla, hiilensidontaa ja
vastuullisuutta korostavalla tuotannolla
-

-

Välitämme tietoa kustannustehokkaasta toiminnasta, tukijärjestelmästä ja
riskienhallinnasta yhdistysten kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa,
sosiaalisessa mediassa ja Innostu tiedosta –hankkeen tapahtumissa.
Tiedotamme sidosryhmien järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista

-

Autamme yhdistyksiä organisoimaan Kokkaa kotimaista-tapahtumia
yläkoululaisille
Edistämme maaseudun ammatteihin hakeutumista Maaseutuammattiin ry:n
jäsenenä
Tuemme Itä-Suomen yrityskylän toimintaa materiaalein ja tietoavulla

3. Uutta potkua järjestön toimintaan:
Rakennamme yhdessä järjestön tulevaisuutta jäsentemme parhaaksi
-

-

-

-

-

Valmistelemme MTK-Pohjois-Savon strategiaa yhteistyössä muiden MTK-ItäSuomen liittojen kanssa
Hankimme uusia jäseniä tapahtumien ja koulutusten avulla. Tapahtumissa
tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua ja hankkia tietoa oman
yritystoiminnan ja alan kehittämiseen.
Järjestämme kahdesti vuodessa yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille
koulutuspäivät, alkuvuodesta yhdessä muiden IKS-liittojen kanssa ja
lokakuussa maakunnallisesti.
Teemme edunvalvontaa metsänhoitoyhdistysten kanssa alueellisessa
metsävaliokunnassa
Koulutamme ja tuemme yhdistysten sihteerejä Oivan hyödyntämisessä
Tiedotamme jäseniämme MTK:n tekemästä edunvalvontatyöstä ja
jäseneduista. Kanavina ovat jäsensähköpostit, Itä- ja Keski-Suomen MTKliittojen Neliveto-lehti (1 kerran vuodessa), Mainio-jäsenlehden liittoliite (x
kertaa vuodessa), liiton facebook- ja instagram-tilit sekä liiton nettisivut.
Järjestämme alkuvuodesta jäsenille maatalouden verokoulutuksen
Järjestämme yhteistyössä Melan kanssa viljelijöiden hyvinvointipäivän
Teemme yhteistyötä Itä- ja Keski-Suomen tuottajaliittojen kanssa
valiokuntatyössä ja lausuntojen valmistelussa.
Osallistumme MTK:n liittokokoukseen yhdessä yhdistysten edustajien kanssa
kesäkuussa 2022.
Maaseutunuoret tarjoavat väylän osallisuuteen ja vaikuttamiseen alle 35vuotiaille jäsenille. Toiminnalla edistetään nuorten osallistumista
järjestötoimintaan ja tuodaan nuoria koskevia asioita keskusteluun ja
päätöksentekoon.
Maaseutunuoret järjestävät alkuvuodesta Kuusenkaristajaiset ja kuukausittain
perjantaipirtelöt yhdistyksittäin.
Maaseutunuoret järjestävät myös alueellisia kokoontumisia, osallistuvat Itä- ja
Keski-Suomen liittojen välisiin tilaisuuksiin ja valtakunnallisiin
maaseutunuorten tilaisuuksiin.

MTK Pohjois- Savon toiminnan henkilöresurssit
Toimintasuunnitelman toteuttamisen henkilöresurssit ovat liiton toimi- ja
luottamushenkilöt. Liitolla on toimintavuonna vakituisessa työsuhteessa kaksi
toimihenkilöä ja osa-aikainen maaseutunuorten asiamies. Toimistosihteeri- ja

kirjanpitopalvelut ostetaan ostopalveluna. Kehittämishanketyössä liitolla on
toimihenkilö ja lisäksi harjoittelijoiden käyttö on mahdollista. Liitto tekee
toimihenkilöiden työpanoksen työvaihtoa Itä-Suomen MTK – liittojen kanssa ja liiton
toimihenkilöiden työpanosta voidaan käyttää myös kehittämishanketoimintaan.
Liiton johtokunnan, valiokuntien ja muiden luottamustehtävien hoitamiseen varataan
tarvittava taloudellinen ja toiminnallinen resurssi.
Innostu tiedosta!-hanke
Hanke pyrkii parantamaan tilojen kannattavuutta ja pyrkii lisäämään maaseudun
tuotteiden ja palveluiden käyttöä ja uusien tuotteiden ja palveluiden innovointia.
Hanke lisää jäsenten osaamista koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla, jotta heillä on
edellytyksiä kehittää omia yrityksiään muuttuvassa toimintaympäristössä.
Maaseuturahasto rahoittaa 100 prosentin rahoituksella yhteistyöhanketta, jossa
kumppaneina ovat Luoteis-Savon maaseutupalvelut, Sydän-Savon
maaseutupalvelu, Ylä-Savon maaseutupalvelut ja Luonnonvarakeskus (Maaninka).

