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MTK-Pohjois-Savon puheenjohtajan tervehdys
Elämme tällä hetkellä, keväällä 2020, poikkeuksellista aikaa. Joulukuussa 2019 alkoi Kiinassa, Wuhanin maakunnassa epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus.
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Virus
on pysäyttänyt maailman, on annettu liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia. Emme tiedä, miten korona voitetaan. Joudumme elämään päivän kerrallaan.
Keväällä 2019 Suomessa käytiin kahdet vaalit, joissa valittiin edustajat Suomen eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Eduskuntavaaleissa ei ollut selvää voittajaa, vaikka Perussuomalaiset olivatkin vaalien suurin puolue. Vaaliteemana oli pitkälti ilmastonmuutos. Eduskunta nuorentui ja naisistui.
Viime vuoden aikana Suomessa ehti istua neljä hallitusta. Vuosi alkoi Sipilän hallituksella,
joka kuitenkin pyysi eroa maakunta- ja SOTE-uudistuksen kaaduttua perustuslakivaliokunnassa. Samalla loppui meille tärkeän eläinten hyvinvointilain valmistelu ja myös maakuntauudistuksen valmistelu, jossa MTK: kin oli mukana, valui hukkaan. Eronsa jälkeen Sipilän
hallitus jatkoi vaaleihin asti toimitusministeristönä. Eduskuntavaalien jälkeen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne muodosti viiden puolueen hallituksen, joka puolestaan kaatui Postin työehtosopimussotkuun. 10. joulukuuta Sanna Marin aloitti kansanrintamahallituksen pääministerinä. Hän oli aloittaessaan Suomen nuorin pääministeri ja vasta kolmas nainen pääministerinä.
Myös europarlamenttivaalit käytiin ilmastovaaleina. Savo-Karjalan vaalipiiristä Euroopan
parlamenttiin valittiin edelleen Elsi Katainen. Hän kuuluu jäsenenä maatalousvaliokuntaan,
joka on meille tärkeä vaikuttamisen paikka. Cap-uudistuksen siirtyessä eteenpäin ainakin
vuodella, hän on toiminut parlamentin siirtymäajan asetuksen pääneuvottelijana. Toinen
merkittävä asia on Euroopan komission, puheenjohtajansa Ursula von der Leyenin johdolla,
käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma, Green deal, joka tähtää ilmastoneutraaliin Eurooppaan vuoteen 2050 mennessä.
Vuoden viimeisinä päivinä saimme tiedon Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä
Finnpulpin ympäristölupa. Perusteluina päätökselle oli EU:n vesipuitedirektiivin tulkinta, jolla
pyritään turvaamaan Kallaveden ekologinen tila. Maakuntamme tarvitsisi uutta jalostuskapasiteettia ja innovaatioita tuottamiemme raaka-aineiden lisäarvon tuottamiseen. Tarvitsemme työtä ja tuloja maakuntaan.
Liittomme henkilökunta on tuottanut merkittävästi palveluja ja toimintaa jäsenillemme. Esimerkiksi maaseutunuoret, joiden asiamiehenä Vilma Kuosmanen toimii liittomme alueella,
ovat saaneet näkyvyyttä maakunnallisilla tempauksillaan. Yksi näkyvimmistä maaseutunuorten tapahtumista viime vuonna oli joulumielitempaus Siilinjärven rautatieasemalla,
jossa matkalaisille tarjottiin kuumaa glögiä ja kinkkua.
Lämpimät kiitokset menneestä vuodesta 2019 luottamushenkilöille, toimihenkilöille, hankevetäjille, vapaaehtoisille, viljelijöille ja yhteistyökumppaneillemme. Pysykää terveinä!
Juha Partanen, MTK-Pohjois-Savon puheenjohtaja

MTK:n puheenjohtajan tervehdys

Suuret kiitokset MTK:n Pohjois-Savon liitolle vuoden 2019 vireästä toiminnasta sekä kuluvan vuoden aktiivisesta ja uusia latuja aukovasta työstä koronakriisin riivaamassa maailmassa.
Kylvöjen käynnistyessä maa- ja metsätalous eivät
ole lamautuneet, vaikka yhteiskunta on poikkeustilassa. Pyörät on pidetty pyörimässä.
Toki moni maaseudun yrittäjä on nähnyt tilauskirjojen tyhjenevän, kun matkailu tyrehtyi ja ravintolat
suljettiin. Kausityövoiman kanssa on vielä montaa
ongelmaa ratkottavana. MTK on paininut monet
painit, jotta maaseudun yrityksille on luotu tasavertaiset pelisäännöt, kun valtio on tukenut yrityksiä ja
elinkeinoja kriisistä selviytymiseen.
Epidemia ja poikkeusolot voivat jatkua pitkään. Samalla tavoin osa iskuista yritysten talouteen tulee
myöhemmin. Maatalousmarkkinoilla varaudutaan
haastavaan syksyyn ja talveen, sillä kotitalouksien ostovoima pienenee ja Euroopan markkinat ovat sekaisin. Pidetään huoli siitä, että ruokamarkkinat saadaan toimimaan vastuullisesti ja reilun pelin säännöillä, vaikka maailma ympärillä kuohuu.
Vuosi 2019 on jo historiaa, ja värikästä sellaista ainakin politiikan saralla. Suomessa istui
viisi hallitusta. Välissä toimitettiin sentään eduskuntavaalit. Euroopan parlamentin vaalit
osuivat samalle keväälle. Vaalien loppusaldo on se, että niin Suomessa kuin EU:ssakin parlamentin maa- ja metsätalousosaajien joukko on taas entistä niukempi. Tuottajilla on yllin
kyllin valistustyötä tehtävänä.
Suomen ja EU:n politiikan haasteet ovat yhteneväisiä. Miten sovittaa yhteen ympäristö- ja
ilmastotavoitteet sekä tarve talouden elvytykseen? MTK:n tarjoama ratkaisu on vahva biotalous. Siinä yhdistyvät talouden, luonnon ja tasapainoisen aluekehityksen parhaat puolet.
MTK:n järjestöuudistus etenee poikkeusoloista huolimatta. Vuosi 2019 oli järjestöllisten päätösten vuosi. Vuosi 2020 on puolestaan vahvan toimeenpanon aikaa. Sääntömuutokset, tietojärjestelmien rakentaminen sekä toiminnan uusien muotojen sisäänajo ovat tarpeen, jotta
olemme yhdessä entistä vahvempia. On hyvä muistaa, että uudistus tehdään siksi, että jäsenpalvelut paranevat ja järjestötyölle on edellytykset yhdistyksissä ja liitoissa kaikkialla
Suomessa.
Poikkeuksellinen aika on opettanut meille uusia tapoja toimia. On varmaa, että tämä digiloikka näkyy vielä Suomen alueiden tasapainoisempana kehityksenä. Työn ja ihmisten keskittäminen ei ole luonnonlain kaltainen pakko. Hajautettu yhteiskunta ja hajautettu tuotanto
ovat tuki ja turva myös kriisin keskellä.
Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja

POHJOIS-SAVON MAATILATALOUS
Pohjoissavolaisten tilojen osuus Suomen maatiloista oli vuonna 2019 7 % ja maatilojen tulojen osuus koko Suomen maatilojen tuloista 8 %. Kotieläintiloja oli vuoden lopussa 1 327
kpl ja kasvinviljelytiloja 2 075 kpl. Maataloustukia haki 3 402 maatilaa. Sähköisen tukihakemuksen teki 96,1 % tiloista.
Maatalouden tulot ylittivät vuonna 2018 ensimmäistä kertaa 500 miljoonan euron rajan vuoden 2014 jälkeen. Myyntitulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,72 miljoonaa €. Tulotukien määrä tippui vuoteen 2017 verrattuna 0,48 miljoonaa €. Vuonna 2018 maatilat hyödynsivät puun hyvää kysyntää ja maatilojen metsätulot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,59
miljoonaa euroa. Sivuansioihin ja liitännäiselinkeinotuloihin tuli vähennystä 4,28 miljoonaa
euroa.

Maatilojen tulot vuonna 2018, lähde Kantar Oy

Maatilojen myyntitulot kasvoivat edellisestä vuodesta maidon osalta 0,86 miljoonaa euroa
ja naudanlihan osalta 2,31 miljoonaa euroa. Eniten myyntitulon lisäystä toivat muut kasvit,
mm. mansikka, 2,95 miljoonaa euroa.

Maatilojen myyntitulot vuonna 2018, lähde Kantar Oy

Tuotantotietoja Pohjois-Savossa 2019

Pohjois-Savon viljelyalat vuonna 2019, 1 000 ha

Maitoa tuotettiin 322,9 miljoonaa litraa, 14 % Suomen tuotannosta. Pohjois-Savon kunnista
eniten maitoa tuotettiin Kuopiossa (72,7 miljoonaa litraa) ja Kiuruvedellä (56,9 miljoonaa
litraa). Kuopio ja Kiuruvesi pitävät kärkipaikkoja myös kaikista Suomen kunnista. Lypsylehmien määrä aleni noin 1 % edellisvuodesta, lehmiä oli joulukuussa 35 500 kpl.
Naudanlihaa tuotettiin 12,07 miljoonaa kg, 13,8 % Suomen tuotannosta. Sianlihaa tuotettiin
3,27 miljoonaa kg, 1,9 % Suomen tuotannosta. Lampaanlihaa tuotettiin 0,06 miljoonaa kg,
8 % Suomen tuotannosta.
Rehuviljaa kasvatettiin 38 300 hehtaarilla ja leipäviljaa 2 200 hehtaarilla.
Luomutuotannossa oli 364 tilaa, joilla oli peltoa noin 19 409 hehtaaria. Luomukotieläintiloja
oli 90 kpl. Luomutilat ovat muita maatiloja suurempia, keskikoko vuonna 2019 oli 53,3 ha.
Mansikan pinta-ala kasvoi edellisvuodesta. Mansikkaa viljeltiin 989 hehtaarilla, mikä on noin
23 % Suomen mansikkapinta-alasta. Vadelmia kasvatettiin 94 hehtaarilla, mikä on reilu 25
% Suomen vadelmapinta-alasta. Mustaherukkaa kasvatettiin 383 hehtaarilla, mikä on melkein 24 % % Suomen mustaherukkapinta-alasta. Lähde www. Tilastokeskus.fi

Tilojen määrä tuotantosuunnittain vuosina 2014-2019, päätukihaussa ilmoitettu päätuotantosuunta (lähde
Ruokavirasto)

Eri kokoisten maatilojen osuus % tilojen kokonaismäärästä vuosina 2015-2019 Pohjois-Savossa (lähde Ruokavirasto)

Omistajanvaihdokset
Maatilojen omistajanvaihdoksissa oli vilkas vuosi, sillä 60 maatilaa vaihtoi omistajaa. ELYkeskus myönsi nuoren viljelijän aloitustukea 27 uudelle yrittäjälle. Edellisvuonna omistajanvaihdoksia tapahtui 56, joista aloitustuen sai 36 nuorta viljelijää.

Vakuutusturva
Uusia MYEL-vakuutuksia otettiin maakuntaan 169 kpl. Pohjois-Savossa oli vuoden 2019
lopussa MYEL- vakuutettuja tiloja 3 007 (v. 2018 3 092), vakuutettuja henkilöitä 4 296
henkilöä (v. 2018 4 438) ja eläkkeensaajia 9 088 kpl (v. 2018 9 297). Vuonna 2019 MELA
maksoi eläkkeitä pohjoissavolaisille 75,5 milj. euroa ja MATA- ja Mela-päivärahoja 3,7 miljoonaa euroa (v. 2018 78,6 miljoonaa €) Lisätietoja www.mela.fi

Lomitus
Vuosilomaan oli oikeutettu 1 849 kotieläinyrittäjää, joista vuosilomaa käytti 1 808 yrittäjää.
Vuosilomapäivän keskipituus oli 6,6 tuntia ja lomittajien työpäiviä kertyi vuosilomien lomituksesta 42 793 kpl. Sijaisapua käytti 695 yrittäjää. Sijaisapulomitukseen lomittajat käyttivät
32 375 työpäivää. Lomituspäiviä kertyi yhteensä Pohjois-Savossa vuonna 2019 85 981 kpl.
Paikallisyksikön järjestämää lomitusta käytti 1 735 henkilöä ja itsejärjestettyä 74 henkilöä.
Paikallisyksikön järjestämiä lomituspäiviä oli 82 541 ja itsejärjestettyjä 3 440 kpl.

Investoinnit maatalouteen
Pohjois-Savossa maatalouden investointitukea sai yhteensä 156 hanketta. Avustusta maatalouden investointeihin myönnettiin yhteensä 11,68 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa
11,58 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tukea sai 154 investointihanketta, avustusta
myönnettiin 6,9 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 8,6 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin vuonna 2019 12 uudelle lypsykarjanavetalle ja 16 navetan peruskorjaushankkeelle.
Investointitukea sai myös 8 lihakarjanavettaa. Eläinten hyvinvointi-investointeihin sai tukia
22 maatilaa.
Kasvihuonetuotantoon Pohjois-Savossa myönnettiin tukea yhdeksälle rakentamishankkeelle. Aurinkosähköpaneeleihin investoi 14 tilaa, lisäksi kohennettiin työympäristöä ja investoitiin ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin.
Pohjois-Savon alueella käytettiin vilkkaasti maatilojen Neuvo-järjestelmää. Neuvo-korvausta maksettiin Pohjois-Savossa vuoden 2019 aikana 777 165 euroa, mikä on hieman
enemmän kuin edellisenä vuonna. 955 tilaa käytti Neuvo-palvelua vuonna 2019. Eri aihealueista suosituimmat neuvonnan kohteet olivat Pohjois-Savossa maatilan kilpailukyvyn parantaminen sekä nykyaikaistamis- ja kilpailukykysuunnitelmat. Myös tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat ja ympäristökorvauksen ja luomun ehdot kiinnostivat.

LIITON HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 2019
Johtokunta:
Puheenjohtaja: Mv. Juha Partanen, Pielavesi (2011- pj vuodesta 2016)

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen yhteiset valiokunnat, MTK-Pohjois-Savon
edustajat

Varapuheenjohtaja: MMM, maatalousyrittäjä Perttu Sirviö, Iisalmi (2016- vpj.
vuodesta 2016)

Itä- -ja Keski-Suomen MTK- liittojen yhteinen elinkeinopolitiikka - ja yrittäjyysvaliokunta
Mv. Matti Kuosmanen, Iisalmi, mv. Ville
Pekkarinen, Kuopio, maaseutuyrittäjä
Aatu Laitinen, Kuopio, sihteeri Sirpa Lintunen

Jäsenet:
Mv. Kaisa Huttunen, Kiuruvesi (2017-)
Mv. Timo Karjalainen, Suonenjoki (2009-)
Mv. Kaija Korhonen, Lapinlahti (2009-)
Mv. Jarmo Nykänen, Juankoski (20052007, 2009-)
Mv. Ville Pekkarinen, Kuopio (2011-)
Marjatilayrittäjä Noora Räsänen, Leppävirta (2017-)
Mv. Jouko Åkerlund, Vieremä (2013-)
Sihteeri: aluepäällikkö Sirpa Lintunen
Työvaliokunta:
Maanviljelijä, Juha Partanen, Pielavesi,
MMM, maatalousyrittäjä Perttu Sirviö, Iisalmi, toiminnanjohtaja Jari Kauhanen,
sihteeri aluepäällikkö Sirpa Lintunen
Maaseutunuorten valiokunta:
Pj. Saara Markkanen, Suonenjoki, Ida Kekäläinen, Kaavi, Mikko Koivistoinen, Siilinjärvi, Johannes Korhonen, Tervo-Vesanto,
Noora Ratilainen, Maaninka, Markus Rytkönen, Maaninka, Noora Räsänen, Leppävirta, Markus Tenhunen, Pielavesi, Harri
Tuomainen, Siilinjärvi, Kaisa Huttunen,
Kiuruvesi (johtokunnan edustaja), Henrik
Kähönen. Juankoski (MTK:n nuorten valiokunta), sihteeri maaseutunuorten asiamies Vilma Kuosmanen
Metsävaliokunta: Juha Partanen, Pielavesi, Perttu Sirviö, Iisalmi ja toiminnanjohtaja Jari Kauhanen. Sihteeri kenttäpäällikkö Jukka Hujala

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen yhteinen hyvinvointivaliokunta:
Mv.
Kaija Korhonen, Lapinlahti, em.
Henna Poutiainen, Leppävirta
Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen yhteinen jäsenpalveluvaliokunta:
Mv. Anni Markkanen, Suonenjoki, Maatalousyrittäjä Perttu Sirviö, Iisalmi
Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen yhteinen kuluttajatyövaliokunta:
Mv. Kaisa Huttunen, Kiuruvesi, maaseutuyrittäjä Riikka Hänninen, Suonenjoki,
sihteeri Sirpa Lintunen
Itä- ja Keski- Suomen MTK- liittojen yhteinen lihavaliokunta:
Mv. Juha Partanen, Pielavesi, mv. AhtiPekka Vornanen, Vieremä, sihteeri Jari
Kauhanen
Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen yhteinen luomuvaliokunta:
Mv. Timo Lindsberg, Rautalampi, mv.
Tuomo Tikka, Kiuruvesi
Itä- ja Keski-Suomen MTK liittojen yhteinen maitovaliokunta:
Mv. Jarmo Nykänen, Juankoski, mv. Mirja
Koutonen, Rautavaara
Itä- ja Keski- Suomen MTK-liittojen yhteinen peltokasvivaliokunta:
Mv. Timo Karjalainen, Suonenjoki, maaseutuyrittäjä Tuomo Seppälä, Siilinjärvi

Itä- ja Keski- Suomen MTK-liittojen yhteinen erikoiskasvivaliokunta:
Marjatilayrittäjä Noora Räsänen, Leppävirta, Mv. Jari Venäläinen, Kuopio
Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen yhteinen ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta:
Maatalousyrittäjä Perttu Sirviö Iisalmi, mv.
Esko Luttinen, Vieremä, kenttäpäällikkö
Jukka Hujala
Viljakaupan tarkkailijat: mv. Jukka Lyytikäinen, Leppävirta, mv. Timo Karjalainen,
Suonenjoki, mv. Heikki Väänänen, Maaninka
Edustajat, MTK:n valtuuskunta: Mv.
Juha Partanen, Pielavesi, mv. Jukka
Huuskonen, Kiuruvesi, marjatilayrittäjä
Noora Räsänen, Leppävirta ja Johanna
Seppälä, Siilinjärvi
Varajäsenet: MMM, maatalousyrittäjä
Perttu Sirviö, Iisalmi, mv. Simo Räty, Kuopio, mv. Mv. Ilpo Partanen, Sonkajärvi, mv.
Janne Sirviö Juankoski

Edustajat muissa yhteisöissä ja työryhmissä:
Kansallisen maaseutuohjelman Pohjois-Savon alueellisen suunnitelman
toimeenpanoa koskeva ryhmä: Jari
Kauhanen, varalla Jarmo Nykänen
Järvi-Suomen ilmasto- ja ympäristöohjelman valmisteluryhmä: Jari Kauhanen
Pohjois- Savon maakunnan yhteis- työryhmä: Jari Kauhanen, varalla Kati Partanen
Mavi maataloustukien toimeenpanon
työryhmä: Jari Kauhanen
Pohjois-Savon liiton alueiden käytön
suunnittelutyöryhmä: Jari Kauhanen ja
Jukka Hujala
Aluehallintotyöryhmä: Jari Kauhanen ja

MTK:n työryhmät ja valiokunnat:

varalla Juha Partanen

MTK:n johtokunta agr., maaseutuyrittäjä

ELY-keskuksen tienkäytön suunnittelu-

Kati Partanen, Iisalmi

ryhmä: Jari Kauhanen, Jukka Hujala ja

Maaseutunuorten valiokunta: mv. Hen-

Simo Takalammi

rik Kähönen, Juankoski

Pohjois-Savon työvoima- ja yrityspal-

Maitovaliokunta: mv. Mirja Koutonen,

velu

Rautavaara, ItäMaidon edustaja

2019-2021:

Jäsenpalveluvaliokunta: Tuomo Tikka-

Noora Räsänen

nen, Kiuruvesi

Pohjois-Savon ELY -keskuksen vesien-

Erikoiskasvivaliokunta:

maatalousyrit-

työvoimaVille

neuvottelukunta
Pekkarinen,

v.

varalla

hoidon yhteistyöryhmä:

täjä Noora Räsänen, Leppävirta

Jari Kauhanen, varalla Juha Partanen.

Ympäristö ja maankäyttövaliokunta, va-

Pohjois-Savon ELY- Keskuksen maa-

rajäsen: maatalousyrittäjä Esko Luttinen,

kunnallinen

Vieremä

kunta: Jari Kauhanen

Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta,

Kauppakamarin

varajäsen: mv. Kaija Korhonen, Lapinlahti

Jari Kauhanen, varalla Perttu Sirviö

jäteasiain

neuvottelu-

teollisuusvaliokunta:

Huoltovarmuusorganisaation alkutuo-

Kuopion Ravirata Oy: Timo Karjalainen,

tantopooli aluevastaava: Perttu Sirviö,

varalla Jari Kauhanen

varalla Jari Kauhanen

Metsä-Board Oyj sekä Neo Industrial

Valtakunnallinen riistaneuvosto ja alu-

Oyj: Timo Karjalainen, varalla Ville Pekka-

eelliset riistaneuvostot v. 2018–2020:

rinen

Jouko Åkerlund ja Jukka Hujala.

Atria Oyj: Jouko Åkerlund, varalla Jari

C-tuotantotukialueen MTK- liitot: Juha

Kauhanen

Partanen, varalla Perttu Sirviö ja Jari Kau-

Kuopion seudun Uusyrityskeskus: Jari

hanen

Kauhanen, varalla Noora Räsänen

Väre Energia Oy yhteistyöryhmä: Juha

Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskes-

Partanen, Jari Kauhanen ja Jukka Huja-

kus: Noora Räsänen, varalla Jari Kauha-

laSavon Voima verkkoyhtiön yhteistyö-

nen

ryhmä: Juha Partanen, Jari Kauhanen ja
Simo Takalammi
Maanomistajien

Hanketoiminta:
Arviointikeskus

Oy:

Juha Partanen, varalla Johanna Seppälä
Maaseutuammattiin ry:n hallitus: Vilma
Kuosmanen
Pohjois-Savon

Jari Kauhanen, varalla Sirpa Lintunen
Voimaa arkeen -ohjausryhmä: Sirpa Lintunen, varalla Jari Kauhanen

metsänhoitokoulusää-

tiön valtuuskunta: Riikka Hänninen, Kari
Ollikainen ja Pekka Tenhunen
Savonian agrologikoulutuksen neuvottelu- kunta: Sirpa Lintunen
Kallaveden työterveyshuollon yhteistyöryhmä: Sirpa Lintunen
Lomitushallinnon yhteistyöryhmä, Sydän-Savo: Sirpa Lintunen
Lomitushallinnon yhteistyöryhmä, YläSavo: Kaisa Huttunen
Kiinteistö Oy Kuopion Kauppakatu 40–
42: Jari Kauhanen, varalla Juha Partanen
YIT-yhtymä Oy: Jari Kauhanen ja Juha
Partanen

Kohti tulevaa II-hankkeen hankeryhmä:

Luonnonvarakeskus:

Tuotantovar-

muutta nurmesta, Varmanurmi: Harri
Tuomainen, varalla Markus Rytkönen
Savonia AMK Maatila 2030- ohjausryhmä: Perttu Sirviö
Savonia AMK ja Luke Ravinnerenkihankkeen ohjausryhmä: Jari Kauhanen,
varalla Perttu Sirviö
Savonia Eläinterveyttä ja ekonomiaaohjausryhmä: Sini Ryymin-Murtorinne,
varalla Perttu Sirviö
Savonia JALAKA, jaloittelu ja laiduntaminen karjatiloilla - hankkeen ohjausryhmä: Perttu Sirviö, varalla Kaisa Huttunen

Savonia AMK Vaavi-hankkeen ohjaus-

Tilintarkastaja; HT Seppo Koski

ryhmä: Sirpa Lintunen

Toiminnantarkastajat: Tuula Lappalai-

Savonia AMK Kasvitaito-hankkeen oh-

nen, Pielavesi ja Tuula Kuosmanen Nilsiä

jausryhmä: Sirpa Lintunen

Varatoiminnantarkastajat:

Savonia AMK Matuke-hankkeen oh-

Hannu Smolander Tuusniemi ja Eero Kyl-

jausryhmä: Jari Kauhanen

lönen Kiuruvesi

Savonia AMK Savolaisuus on makuasia: Jari Kauhanen

Toimihenkilöt

Savonia AMK Ylämaankarja-luomuliha-

Jari Kauhanen, Toiminnanjohtaja 2014-

hankkeen ohjausryhmä: Sirpa Lintunen

(järjestöagrologi 2000-2014)

Savogrow

Sirpa

GrowBerry-hankkeen

oh-

Lintunen,

aluepäällikkö

2015–

jaus- ryhmä: Jari Kauhanen, varalla Timo

(projektipäällikkö 2012-2014)

Karjalainen

Vilma

Savogrow EduBerry-hankkeen ohjaus-

asiamies, 2017-

ryhmä: Jari Kauhanen, varalla Timo Kar-

Susanna Purhonen, toimistosihteeri 2016-

jalainen

Anne-Mari Heikkinen, projektipäällikkö,

Marjaosaamiskeskus,

Kopsa-hanke:

Kuosmanen,

Maaseutunuorten

Kohti tulevaa II 2016-2019

Noora Räsänen, varalla Sirpa Lintunen

(Tukisarka2015 2015)

ProAgria

Niina Suorsa, projektipäällikkö Voimaa ar-

EuReGa-hankkeen

yhteis-

työryhmä: Sirpa Lintunen

keen II 2018- (Voimaa arkeen 2016-2018)

Kuopion Kriisikeskus, Maaseudun tur-

Noora Ratilainen, harjoittelija, Kohti Tule-

vaverkko-hankkeen ohjausryhmä: Sirpa

vaa II, 2019

Lintunen
Liiton kirjanpidon ja taloudenhoidon
tarkkailijat: Noora Räsänen ja Jarmo Nykänen

Johtokunta 2019. ylärivi vas. Jouko Åkerlund, Kaija Korhonen, Timo Karjalainen, Jarmo Nykänen ja Ville Pekkarinen. Alarivi vas. Kaisa Huttunen, Juha Partanen, Perttu Sirviö ja Noora Räsänen.

MTK-POHJOIS-SAVON TOIMINTA
JOHTOKUNTA
Johtokunta kokoontui
kahdeksan kertaa.

kertomusvuonna

Järjestäytymiskokous 4.1.2019, MTKPohjois-Savon toimisto
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Juha Partanen Pielavedeltä ja varapuheenjohtajaksi Perttu Sirviö Iisalmesta.
Kokouksessa nimettiin vuodeksi 2019 liiton valiokunnat, työryhmät ja edustukset.
Kokouksessa käsiteltiin liiton kevätkauden
toimintaa 2019.
12.3.2019, MTK-Pohjois-Savon toimisto
Johtokunta käsitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokouksen
yhteydessä kuultiin Matuke-hankkeen ja
Enviatecpolisin toiminnan esittelyt.

1.4.2019, MTK-Pohjois-Savon toimisto
Kokoukseen osallistuivat myös MTK:n valtuuskunnan jäsenet. Kokouksessa käsiteltiin valtuuskunnan kokouksessa esillä olevat järjestö- ja maatalouspoliittiset asiat.
5.6.2019, Valio Lapinlahti
Johtokunta oli ItäMaidon vieraana. Johtokunta käsitteli strategiatyön käynnistämistä, hankeasiat ja maatalouspolitiikan
ajankohtaiset asiat. Johtokunta sai myös
selvityksen liito taloudesta ja toiminnasta
alkuvuoden osalta.
8.8.2019, MTK-Pohjois-Savon toimisto
Kokouksessa käsiteltiin johtokunnan itsearvioinnin tulokset, työterveyshuollon
puitesopimusten kilpailuttaminen ja liiton
strategiatyön käynnistäminen
2.10.2019, Äänekoski, MetsäGroup
Johtokunta vieraili MetsäGroupin Äänekosken biotuotetehtaalla yhdessä PohjoisSavon metsänhoitoyhdistysten johtokuntien kanssa. Johtokunnan kokouksessa

käsiteltiin mm. työterveyshuollon puitesopimukset ja toimintasuunnitelman ja talousarvion luonnos.
4.11.2019, MTK-Pohjois-Savon toimisto
Kokoukseen osallistuivat MTK:n valtuuskunnan jäsenet. Kokouksessa käsiteltiin
liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2019 ja valtuuskunnan kokoukseen tulevat asiat.
11.12.2019, Lapinlahti Kaija Korhonen
Johtokunnan oma kokous Kaija Korhosen
luona Lapinlahdella. Kokouksessa valmisteltiin johtokunnan järjestäytymiskokoukseen liittyviä asioita.
LAUSUNNOT
Liitto on antanut toimintavuoden aikana
seuraavat lausunnot;
- 31.1. MTK:n sääntöuudistuksesta
MTK:n johtokunnalle
- 15.3. Cap-uudistukseen maa- ja metsätalousministeriölle
- 23.3.Terrafamen ympäristövaikutuksista
Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle
- 16.4. Biotalouden hankkeesta MTK:n
säätiölle
- 6.6. Itä-Suomen liikennejärjestelyistä
elinkeinoelämän yhteinen lausunto julkisuuteen
- 27.9 Maakuntakaavan valmistelu 2040
Pohjois-Savon liitto

VALIOKUNTIEN TOIMINTA 2019
Itä- ja Keski-Suomen elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta
kokoontui 2 kertaa, 20.2 Kivijärvellä ja
9.12. etäkokouksena Teams-järjestelmän
kautta. Valiokunnan puheenjohtajana
toimi Riku Kalmari Kivijärveltä ja varapuheenjohtajana Kimmo Ihalainen Joroisista,
sihteerinä oli Sirpa Lintunen MTK-PohjoisSavosta.

Ensimmäisen kokouksen teemana oli
maaseutumatkailu. Kimmo Aalto MTK:sta
kertoi Grüne Woche- viikon palautteesta,
tuloksissa korostuivat luonto, hiljaisuus
(rauha), ihmiset, järvet ja maisema. Maaseutumatkailuyrittäjille säännöllisesti tehtävästä suhdannekyselystä käy ilmi, että
kotimaisten vapaa-ajan matkailijoiden
osalta 47 % yrityksistä arvioi kysynnän
kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta ja 40 % arvioi kysynnän pysyvän vähintään ennallaan. Ulkomaisten vapaaajan matkailijoiden osalta yli puolet (53%)
yrityksistä arvioi kysynnän kasvavan ja
neljännes arvioi kysynnän pysyvän vähintään ennallaan. Onnistumiseen tarvitaan
oman markkinoinnin ja myyntikanavien
lisäksi (ml. sähköiset kanavat) yhteismarkkinoinnin vahvistamista ja myyntikanavien
hyödyntämistä.
Valiokunta totesi, että yritystasolla haasteita ovat kannattavuus ja käyttöaste, tuotteistaminen ja hinnoittelu, myynti ja myyntikanavien valinta ja hallinta, ml. some.
Myös asiakkaiden odotuksiin vastaaminen
ja investoinnit koetaan haasteeksi. Kuten
muillakin yrittäjillä, yrittäjän ajankäyttö ja
töiden priorisointi, oma hyvinvointi ja jaksaminen ja työnjako koetaan myös haasteeksi.
Valiokunta käsitteli kokouksessa myös verotuksen muutoksia, maa- ja metsätalouden harjoittajien veroilmoitusten palautuspäivä oli ensimmäistä kertaa huhtikuun
alussa. Arvonlisäveroilmoitus ja energiaveron palautushakemus täytyi kuitenkin
olla jätettynä verottajalle viimeistään 28.2.
Valiokunta totesi, että veroilmoituksia tekevillä yrittäjillä on edelleen hyvin lyhyt työsesonki ja pelkona on, ettei kaikkia asiakkaita ehditä hoitamaan määräaikaan.
Valiokunta käsitteli myös kevään eduskuntavaaleja ja totesi ilolla, että jokaisessa
neljässä maakunnassa on MTK:n jäseniä
kansanedustajaehdokkaina.

Valiokunta toivoi keskustelussaan vaikuttamista Elyjen suuntaan ja poliittisiin päättäjiin. Haastetta alueelliseen vaikuttamiseen valiokuntana tuo se, että jokaisessa
maakunnassa on oma Ely-keskus ja alueella on kolme vaalipiiriä. Myös yhteistyötä
yrittäjäjärjestöjen suuntaan pohdittiin, tällä
hetkellä siinä on MTK-liittojen välillä eroja,
osa tekee jo nyt tiivistä yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa.

Valiokunta vieraili Kivijärvellä kalastusyrityksessä
helmikuussa

MTK-Keski-Suomi järjesti oman vaalipaneelin ja Pohjois-Savossa tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Savon Yrittäjien
kanssa. MTK:n eduskuntavaaliohjelma
nosti esille jäsenistön kannalta tärkeimmät
asiat, joihin uusi eduskunta voi vaikuttaa.
Valiokunnan etäkokouksessa valmisteltiin
vuoden 2020 tapahtumia. MTK tulee järjestämään vuonna 2020 koulutusta yhdistysten yrittäjä- ja ympäristövastaaville eri
puolilla Suomea. Aihealueet sivuavat toisiaan, joten siksi yhteinen koulutus on suunnitteilla. Siinä tulee olemaan molemmille
yhteinen osuus ja eriytetty kiinnostuksen
mukaisesti. Tässä vaiheessa on tärkeää
muistuttaa yhdistyksiä, että oman yhdistyksen järjestäytymiskokouksessa valitaan
yrittäjävastaava ja ympäristövastaava ja
kerrotaan heille tulevasta koulutuksesta.
Maatalousyrittäjän työnantajakoulutusta
on mahdollista järjestää edullisesti alueella MTK-koulutuksen kanssa. Joulukuussa 2019 Kuopiossa järjestettyyn koulutukseen osallistui viljelijöitä myös EteläSavosta ja Pohjois-Karjalasta.

Valiokunta toivoi maaseudun yrittäjyydestä viestimistä entistä tehokkaammin,
esimerkiksi yksityisteiden merkitysten
kautta. Valiokunta keskusteli kuntien avustuksista yritysten kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Valiokunta sai myös katsauksen nettiportaalien tilanteesta ja totesi,
että uudet portaalit ovat työtä helpottavia,
mutta ihmiset ovat hitaita muuttumaan.
Erikoiskasvivaliokunta
Itä- ja Keski-Suomen erikoiskasvivaliokunta edustaa laajasti vihannes-, juuresja marjakasvien sekä perunan tuotantoa.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi
kertaa ja kävi laajasti läpi alaa koskettavia
asioita. Niistä kooste alla.
Kansallisen tuen määräraha oli edellisvuotta pienempi ja kriisipaketin valmistelu
sekä jako on keskusteluttanut. Kriisitukeen
oikeutettujen kasvien luetteloa ei pidetä oikeudenmukaisena. Sen osalta ei kuitenkaan ole enää mitään tehtävissä, vaikka
suurimmat vahingot tulivat kasvinviljelypuolelle.
Valtion budjetissa olevan määrärahan
niukkuus näkyy puutarhapuolella tukitasojen laskuna erityisesti AB -alueella. Varastointituen laskenta-ajankohdat muuttuvat kolmesta kahteen päivään.
Kasvinsuojeluaineiden lainsäädäntö etenee hyvin hitaasti ja minor use -lupien
saanti on jatkuvasti vaikeutunut. Tämä aiheuttaa käytännön ongelmia tilatasolla eri-

tyisesti tuholaisten torjunnassa. Yhteistyötä Ruotsin kanssa selvitetään myös tiiviisti.

malla alueella hyväksyttäviksi, jotta pohjoismaissa pienten käyttömäärien tarve
voitaisiin mahdollistaa.

Marjapuolen tilannetta on käyty yhdessä
HML:n kanssa ja haussa on sekä minor
use- että hätälupia. EU:n tasolla katsotaan
tapauskohtaisesti,
mihin
projekteihin
Suomi voi lähteä mukaan, jotta Suomeen
saataisiin lupia käyttöön. Paljon tehdään
kokeita valmisteilla, jotka eivät ole Suomessa rekisteröity lainkaan, jolloin niille ei
voida hake Suomessa lupia. Nämä projektit vaativat myös taloudellisia resursseja
sekä Tukesin myönteisen kannan, että he
hyväksyvät hakemuksen pohjana olevat
tutkimustiedot.

Muita valiokunnassa esille nostettuja asioita vuoden toisessa kokouksessa:

Hätäluvat tulevat käytännössä nopeasti
sen jälkeen, kun pystytään sen tarve perustelemaan. Kesäkauden viljelyyn lähteminen on tänä vuonna riskialtista, kun tuholaisten torjuntamahdollisuuksia on vähennetty ja vähenevät edelleen. Sama ongelma on marja- ja vihannespuolella.
Tehoaineiden osalta kiellot koskettavat
koko EU:n aluetta. Valmistajilta on tulossa
uusia aineita, joilla voitaisiin korvata nykyisiä kieltoon tulevia ja tulleita aineita. Kasvitautien osalta tilanne on helpompi kuin
tuholaisten osalta. Uusien aineiden kehittäminen ja rekisteröinti kaikkiin jäsenmaihin eri vyöhykkeille on kallista, minkä seurauksena valmistajat eivät hae rekisteröintiä pohjoisille vyöhykkeille.
On käyty keskustelua vyöhykerajojen
poistamiseksi tai edes jollain tapaa joustavoittamiseksi. Tähän liittyy se, että Suomeen uuden tuotteen rekisteröinti maksaa
merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi
Virossa. Myös Ruotsissa kustannus on alhaisempi. Luvan voisi ostaa esimerkiksi
Virosta, mutta Suomessa tätä ei hyväksytä
kelvolliseksi. Kun rekisteröinti on kallis ja
myynti pientä, ei valmistaja hae rekisteröintiä. Tietyt aineet pitäisikin saada isom-
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Maatalousedunvalvonnan toimintasuunnitelma vuonna 2020.
Kansallisen tuen valmistelu: varastointituen taso koko maassa, AB
vs. C?
Etelä-Suomen kansallisen tuen
jatko 2020 jälkeen?
Maaseutuohjelman muutosehdotus: uusia luomusitoumuksia ja
pinta-alalisäykset mahdollisia 2020
– vuosi 2020 mennään pitkälti samoilla ehdoilla kuin tänä vuonna.
Uusi ohjelmakausi alkaa aikaisintaan 2023, jopa 2024.
MTK:n CAP2027 -lähtökohdat: rahoitus, yksinkertaistaminen, markkinat, nuoret.
CAP27 keskeisiä kysymyksiä: mm.
tuotannon säilyttäminen, tuotantoon sidotut tuet, tukikatto, kustannusperusteisuus, yksinkertaistaminen, Etelä-Suomen kansallinen
tuki, siirtymäkauden järjestelyt.
Maatalousuudistuksen aikataulu:
rahoituskehys, neuvoston päätelmät, parlamentin käsittely, trilogit
2020 aikana(?), European Green
Dealin vaikutusta ei vielä tiedetä
(hiilineutraalius, ilmastolain aloite,
kiertotalouden toimintasuunnitelma, saasteettomuusstrategia).
Valiokuntien ja verkostojen CAPvalmistelu: omien sektoreiden käytännön toimenpiteet.
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt: maatalouden osuutta erittäin vaikea vähentää, peltomaan
osuus 82 % ja kotieläinten 18 %
(ruoansulatus ja lannan kaasut).
Turvemaiden osuus päästöistä
suuri – onko Suomessa mahdol-

•
•

•

lista päästä hiilineutraaliin maatalouteen – pitää hyväksyä, että
ruoan tuotannosta syntyy päästöjä.
Hiilen sitominen maataloudessa –
otettava huomioon puutarhatuotannon erityispiirteet.
Kasvinsuojeluasiat: tuholaisten torjunta (porkkanakemppi, juuresten
ja kaalikasvien tuholaiset, hätälupien hakeminen), kasvunsääteet
(herne) ja peittaus (herne ja härkäpapu).
Kasvinsuojeluasiat: pohjoismainen
yhteistyö on mahdollista (mm. jäämäkokeet), viljelijät voivat rahoittaa
vaadittavia tutkimuksia, hätäluvan
maksimiaika on 120 vuorokautta,
kasvinsuojelurekisteri uudistetaan
vuoden 2020 aikana, jolloin mm.
hakutoimintoa parannetaan ja hätäluvat sekä minor use -luvat tulevat rekisteriin (hätäluvan voi saada
parissakin viikossa, mutta voi
viedä kuukausiakin esim. talvella).

Jäsenpalveluvaliokunta
Valiokunta kokoontui 21.3. Varkaudessa.
Kokouksessa käytiin läpi keskusliiton ja
alueellisten jäsenpalveluvaliokuntien 18.3.
pidetyn yhteiskokouksen kuulumisia. Yhteiskokouksen alussa Tapani Tulkki
SPR:stä piti esitelmän jäsenyyden kehittämisestä ja jäsenten segmentoinnista. Iltapäivällä olivat alueellisten valiokuntien terveiset. Terveisinä tulivat jäsenistön mm.
tyytymättömyys järjestön toimintaan, jäsenmäärän lasku, viestintä sekä yhdistysten mallikirjeiden puuttuminen.
Valiokunta kävi vilkkaan keskustelun yhteiskokouksen asioiden pohjalta. Keskusteluissa nousi esille mm., että MTK:n jäsenrekisteristä lähetetyt tekstiviestit ovat
hyvä tapa kontaktoida jäseniä. Sähköpostiviestien lähetys taas on ongelmallisempaa. Viestit eivät välttämättä mene perille
tai sähköpostiliikennettä hoitaakin joku
muu kuin tilan vastuuhenkilöksi nimetty.
Eivätkä jäsenrekisterin tuotantosuunnat

ole ajan tasalla. Mhy:n puolella jäsenhankinta ja pito on ammattimaisempaa.
MTK:n sähköinen jäsenkortti on tällä hetkellä nettiselainpohjainen. Tätä sovellusta
on hankala käyttää ja toivottiin, että järjestö siirtyisi käyttämään sovelluspohjaista
sähköistä jäsenkorttia. Jäseneduissakin
oli epäoikeudenmukaisuutta, esim. Iskun
jäsenetu ei toimi kaikkialla.
Valiokunta mietti, että olisiko IKS alueen
MTK-liitoilla mahdollisuutta palkata työntekijää, joka tekisi yhdistyksille jäsentietojen
päivitystä, jäsen- ja tapahtumien markkinointia? Kirjepohjamalleja myös kaipailtiin.
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Perttu
Sirviö MTK-Pohjois-Savosta, varapuheenjohtajana Maarit Pakarinen MTK-PohjoisKarjalasta ja sihteerinä Sirpa Kukkonen
MTK-Pohjois-Karjalasta.
Kuluttajatyövaliokunta
Kuluttajatyövaliokunta kokoontui 2 kertaa,
2.5. Kuopiossa ja 12.12. etäkokouksena
Teams-järjestelmän kautta. Valiokunnan
puheenjohtajana toimi Riikka Hänninen
Suonenjoelta ja varapuheenjohtajana
Jukka Leikkonen Mäntyharjulta, sihteerinä
oli Sirpa Lintunen MTK-Pohjois-Savosta.
Ensimmäisen kokouksessaan valiokunta
käsitteli kuluttajatyöstrategian edistymistä
MTK:ssa edellisenä vuonna tehdyn aloitteen pohjalta. Kokousvieraana ollut MTK:n
ruoka-asiamies Anni-Mari Syväniemi kertoi, että talven aikana MTK:n Kohti uutta
vuosisataa -strategiasta on kerätty kuluttajatyöasioita.
Kuluttajatyövaliokunta on
edelleen olemassa myös keskusliitossa,
mutta se ei ole kokoontunut kahteen vuoteen. Syväniemi muistutti, että 10 viimeisen vuoden aikana on tapahtunut todella
paljon, viljelijät kertovat nykyään työstään
somessa ja suomalaisen ruuan arvostus
on korkealla. Lähiruokamarkkinat ovat
kasvussa, esim. Rekojen myynnin arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa vuo-

dessa. Tutkitusti alkutuottajalla on 6* suurempi vaikutusvalta kuin asiantuntijalla.
Huoltovarmuus- keskustelua ei ollut laajassa mitassa kymmenen vuotta sitten.
Samaan aikaan suurella osaa kuluttajista
ei ole mitään ymmärrystä ruuantuotannosta. Anni-Mari Syväniemi kertoi, että
MTK on mukana Viikissä järjestettävällä
Ruokaketju-kurssilla, vain osa opiskelijoista on edes käynyt joskus maatilalla.
Yrityskylä-yhteistyö tuo maatilat mukaan
Yrityskyliin tämän vuoden aikana.
Suomalaisen ruuan päivää vietetään ensimmäistä kertaa 4.9. Monella kaupalla on
elo-syyskuun vaihteessa lähiruoka-asiaa,
koska tarjontaa on hyvin. Valiokunta keskusteli isojen elintarvikeyritysten saamisesta mukaan. Keskusliitto hoitaa kontaktoinnin isoihin yrityksiin. Valiokunta tutustui myös MTK:n kuluttajatyömateriaaliin ja
antoi niistä kehitysehdotuksia. Valiokunta
totesi, että yhteydenpito kuluttajatyöasioissa keskusliitosta maakuntiin on hajanaista ja satunnaista ja hyvin nopealla aikataululla toteutettavaa, mikä ei ole mahdollista yhdistysten toimintojen puitteissa.
Valiokunta toivoi selkeää toiminnan vuosikelloa.

Osa yhdistyksistä on jo jakanut Ruokaakirjan kouluille. Osa on jakanut yhden kirjan/koulu ja joissakin kouluun on jaettu oppilasryhmän verran kirjoja, joita opettaja
käyttää sekä yläkoulussa että lukiossa.
Yhdistyksiä on hyvä kannustaa kirjojen jakamiseen, jos se on vielä vaiheessa. Valiokunta muistutti keskustelussaan metsänhoitoyhdistyksen mukaan ottamisesta
kuluttajatyöhön, sillä moni kuluttaja on vieraantunut metsän käytöstä aivan kuten nykyaikaisesta maataloudestakin. Valiokunta kiitteli maaseutunuorten kuluttajatempauksia ja totesi että niiden järjestämistä tulee edelleen tukea.
Valiokunta kaipasi valtakunnallista verkostoa kuluttajatyöhön mahdollisimman pian.
Valiokunta kaipasi koulutusta sekä yhdistysten kuluttajavastaaville että uusille
maatilaoppaille. Kuluttajavastaavien koulutuksesta toivottiin valtakunnallista sihteerien koulutuksen tavoin, siihen täytyy
pystyä osallistumaan myös etänä ja tarvittaessa katsomaan esitykset jälkikäteen,
jos ajankohta ei sovi. Uutta maatilaoppaiden koulutusta kokeillaan järjestää ItäSuomen alueelle kevättalvella.
Valiokunta päätti kartoittaa yhdistysten kuluttajatempaukset vuonna 2019 lyhyen kyselyn avulla.
Lihavaliokunta

Harri Tuomainen, K-Citymarket Päivärannan kauppias Pasi Toppari ja Vilma Kuosmanen suunnittelemassa syksyn lähiruokatapahtumaa

Toisessa kokouksessaan valiokunta pohjusti tulevaa vuotta. Maatilaoppaiden tilauslinkki on jo käytössä Pohjois-Karjalassa ja se on mahdollista saada myös
muille alueille. Valiokunta keskusteli tavoista, jolla tilauslinkistä voi kertoa opettajille.

Valiokunta kokoontui kertomusvuonna
kaksi kertaa 30.4. Kuopiossa ja 5.11.Siilinjärvellä. Valiokunnan jäseniä osallistu
MTK:n lihan tapahtumiin mm. vastuullisen
lihan päivään 20.11. Helsingissä. Valiokunta antoi vuoden aikana kaksi tiedotetta
julkisuuteen ja päättäjille. Valiokunnan puheenjohtajan toimi Ahti-Pekka Vornanen
Vieremältä ja varapuheenjohtajana Juhana Jalkanen Laukaasta.
30.4. kokouksesta valiokunta antoi kokouksen keskustelun ja päätösten pohjalta
seuraavan tiedotteen;

Liha kuuluu suomalaiseen ruokapöytään.
Lihan kulutus on pysynyt vakaalla tasolla
ja jopa hieman noussut. Tuontilihan osuus
kulutuksesta on ollut kasvussa. Lihantuotantoa ei pidä ulkoistaa maihin, joissa tuotanto-olosuhteet eivät täytä suomalaisen
tuotannon vaatimuksia mm. eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja ilmaston osalta.
Kuluttajilla onkin yhä paremmat mahdollisuudet tietää ja valita kotimainen vaihtoehto, kun lihan alkuperä on ilmoitettava
myös ravintoloissa. Kotimaisen lihantuotannon kilpailukyvystä on huolehdittava,
jotta pärjäämme kasvavaa tuontia vastaan.
Poliittisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus kilpailukykyyn. EU:n ja kansallisen
maatalouspolitiikan on tuettava lihantuotantoa niin Suomessa kuin Euroopassakin. EU:n maatalouspolitiikan uudistamisessa Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta
haluaa tukien kohdistuvan nykyistä paremmin itse ruuan tuottamiseen. Lihavaliokunta pitää vakavana uhkana maidon ja
-naudanlihantuotannolle, jos EU:n suorille
tuille asetetaan 100 000 euron tukikatto.
Suomessa kattoa ei tule ottaa käyttöön.
Uudistuksen yhteydessä on huolehdittava,
että maataloutta voidaan harjoittaa myös
heikoimmilla viljelyalueilla. Luonnonhaitta
on edelleen kompensoitava riittävillä resursseilla. Uudistuksen yhteydessä kaikki
tuottavassa viljelyssä oleva pelto on saatava korvauskelposeksi tilatuessa ja luonnonhaittakorvauksessa. Nurmi mahdollistaa kilpailukykyisen ympäristö -ja ilmastokestävän viljelyn myös heikoimmilla viljelyalueilla. Tukipolitiikalla on nurmen asemaa
vahvistettava.
Tuottavuuskehityksen on jatkuttava edelleen. Tuottavuuden parantamiseen ja
poistuvan tuotannon korvaamiseen tarvitaan merkittävissä määrin investointeja.
Investointien rahoitus on turvattava mm.

huolehtimalla Makeran riittävästä pääomittamisesta ja luomalla uusia rahoitusjärjestelmiä maatilainvestointeihin. Esimerkiksi
energiainvestoinnit
biokaasutuotantoon
tarvitsevat pääomaa ja uusia rahoitusratkaisuja.
Maataloustukien valvontaa tukevaa tekniikkaa on vietävä nopeasti eteen päin. Lihatiloilla tämä tarkoittaa mm. eläinten rekisteröinti- ja merkintäjärjestelmien kehittämistä niin, että inhimilliset virheet ja
sanktiot voidaan välttää. Lypsykarja- ja
nautatiloilla on otettava e-merkki käyttöön
ja eläinten osto- ja poistoilmoitukset on
voitava automatisoida eläinsiirtojen yhteydessä tapahtuvaksi.
Eläinsuojelunlainuudistus tulee tehdä
edellisen hallituksen valmisteleman lakiesityksen pohjalta. Tiukennuksia eläinsuojelulakiin ei tule tehdä ja vaarantaa kotimaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä.
Viljelijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta
on huolehdittava. Toimivat lomituspalvelut
kautta maan ovat jaksamisen kannalta
välttämättömät. Lomituspalvelujen kehittäminen ja turvaaminen on oltava myös hallitusohjelmassa. Välitä viljelijästä toiminta
tulee vakinaistaa.
15.11. kokouksen perusteella tiedotteeseen nostettiin esille syyt miksi suosia kotimaista lihaa:
Ruokakeskustelussa on aina huomioitava
kokonaisuus, miksi, miten ja missä tuotamme ruokamme.93 prosenttia suomalaisista syö lihaa ja 78 prosenttia aikuisista
pitää lihaa hyvänä ruokana. Lihassa on lähes kaikki ravintoaineet, joita ihminen tarvitsee: energiaa, rasvaa sekä laadukasta
proteiinia, B-ryhmän vitamiineja, rautaa,
sinkkiä ja muita kivennäisaineita hyvin
imeytyvässä muodossa. Lihaan ei tarvitse
lisätä mitään.

Suomen pohjoisissa olosuhteissa emme
voi elää pelkästään kasvituotannon varassa. Peltomme soveltuvat hyvin viljelyvarmojen rehukasvien nurmen ja rehuviljan viljelyyn. Rehukasveja emme voi suoraan hyödyntää ihmisravintona, siihen tarvitsemme monipuolista kotieläintuotantoa.
Kotieläinten kautta muutamme rehukasvit
lihaksi ja maidoksi. Kotieläintuotanto on
tärkeä osa suomalaista ruokahuoltoa ja
huoltovarmuutta.
Kotieläintuotanto on erityisen tärkeä osa
maataloutta heikoimmilla viljelyalueilla, kuten Itä- ja Pohjois-Suomessa, näillä alueilla maatalouden myyntituloista yli 80 %
tulee kotieläintuotannon kautta. Lihan-tuotanto on myös suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala se työllistää
suoraan noin 10 000 ja välillisesti lähes
300 000 suomalaista: lihantuottajia, maanviljelijöitä, rehuntoimittajia, eläinlääkäreitä,
kuljetusyrittäjiä, tuotekehittäjiä, pakkaajia
ja kaupan henkilöstöä. Yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa tuo yli kolme muuta
työpaikkaa yhteiskuntaan.
Suomalainen liha on turvallista, vastuullisesti tuotettua ja jäljitettävää. Tuottajat
ovat ammattitaitoisia ja koko ketju toimii
ympäristöä ja luontoa kunnioittaen.
Teemme eniten myönteistä vaikutusta ympäristön ja ilmaston eteen vähentämällä
ruokahävikkiä ja valitsemalla kotimaisen
vaihtoehdon tuontiruuan sijaan. Lihakulutuksen väheneminen onkin Suomessa
kohdistunut ulkomaiseen lihaan, kotimaisen lihan kysyntä on säilynyt ja suomalaiselle lihalle on löytymässä yhä enemmän
kysyntää viennistä. Suomessa lihan tuotantoketju on läpinäkyvä ja jäljitettävä, tuotantotilalle asti, kun valitsee suomalaista,
tietää mitä syö.

Luomuvaliokunta
Luomuvaliokunta kokoontui kaksi kertaa
26.3. Pohjois-Karjalan Siemen Oy:ssä Liperin Kaatomossa ja 19.11. Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.
Ensimmäisessä kokouksessa MTK:n
ruoka-asiamies Anni-Mari Syväniemi piti
ajankohtaisen katsauksen suomalaiseen
ruokakeskusteluun. MMM:n Läheltä parempaa – kampanja on tukemassa mm. lähiruuan asemaa julkisissa hankinnoissa.
Makera rahoittaa vienninedistämishanketta. Evira on lisännyt resursseja vientiyritysten laatuvaatimuksien tarkistamiseen. Vientikohdemaat edellyttävät auktoritoimia ja sertifikaatteja vientiä harjoittavilta yrityksiltä ja laitoksilta. Vientihankkeita on myös kauralle ja broilerille. Ruokavirasto.fi – on osana myös suomalaista
matkailua.
Toiminnanjohtaja Vesa Kallion aiheena oli
Tutkimusasema Karilan (Mikkeli) luomututkimuksen lakkautussuunnitelma. Vesa
osallistuu Tutkimusasema Karilan toiminnan jatkumista koskevaan neuvotteluun,
johon osallistuvat LUKEN edustajia ja Mikkelin kaupungin edustajia. Valiokunta
evästi Vesaa, toivoen luomututkimukselle
jatkoa Karilassa. Asiaan liittyen valiokunta
valmisteli Karilan jatkoa koskevan kannanoton. Kannanotto julkaistaan neuvottelujen jälkeen siinä tapauksessa, jos Karila
suljetaan. Näin ei kuitenkaan vielä tapahtunut, vaan Karila jatkaa toistaiseksi toimintaansa.
Luomuasiantuntija Johanna Andersson
MTK:sta kysyi valiokunnan kantoja ministeriön/ruokaviraston asettamiin luomutuotantoa koskeviin kysymyksiin. Kysymykset
koskivat luomutuotantoon liittyviä ehtoja,
joita valiokunta tarkasteli tuottajan näkökulmasta. Valiokunta piti nykyisiä säädöksiä joissain paikoin liian kireinä ja Suomen
oloissa joustavuutta tulkintoihin kaivataan

lisää. Samoin luomutuotantoa on tarkasteltava ympäristöystävällisenä tuotantomuotona, jossa yksittäisen tilan sekatuotanto on sallittava (pellot luomussa ja karja
tavanomaisessa).
Kannanotossaan valiokunta totesi, että
suomalainen luonnonmukainen tuotanto
tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen
sekä eläin- ja kasvilajien köyhtymisen pysäyttämiseen. Itä- ja Keksi-Suomen MTKliittojen luomuvaliokunta korostaa kannanotossaan suomalaisen luomun olevan
hyvä hiilinielu, jolla on myös pieni hiilijalanjälki. Suomalainen luomuviljely pitää sisällään hyvät viljelykäytännöt, huomioi luonnonmonimuotoisuuden ja viljelykierto pitää
yllä maan hyvää kasvukuntoa, ympäristöystävällisyyttä ja hiilensidontaa. Lähellä
tuotetulla luomulla on pieni hiilijalanjälki ja
nurmiviljelyssä merkittävä hiilensitoja. Hallituksella on nyt mahdollisuus tehdä niin ilmasto kuin luonnonmonimuotoisuustekoja. Tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava selkeä luomun kasvutavoite niin viljelyalassa kuin markkinoissa. Samalla niihin
varataan riittävä rahoitus. Rahoituksen turvaaminen tarkoittaa sitä, että luomualaa
voidaan kasvattaa ottamalla luomun piiriin
uusia peltoaloja. Markkinavetovoimaisuuden lisääminen edellyttää laaja-alaista luomumarkkinaohjelmaa. Ohjelma huomioi
koko luomuketjun pellolta lautaselle, johon
osallistuvat tuottajat, kaupat, julkiset hankinnat sekä kuluttajat.
Toisessa kokouksessa valiokunnalla esiteltiin Kuopio, Euroopan gastronominen
alue 2020-teemahanke. Esittelyn tekivät
Ilona Sares, Kansainvälisen toiminnan
johtaja Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Pohjois-Savo ja Taina
Laitinen hankkeen tapahtumatuottaja.
Hankeen tarkoituksena on muodostaa
Kuopioon ja sen lähiympäristöön ruoka- ja
tapahtumaketjuja koko vuodeksi. Pääpaino on kuitenkin matkailusesongit. Maakunnan ruokaraaka-aineiden tuottajat ja
jalostajat sekä ravintolat markkinoivat toisiaan paikallisuudella ja kehumalla.

Johanna Andersson piti ajankohtaisen
edunvalvontakatsauksen CAP 2021 2027. Maatalouspolitiikan uudistamisen
aikataulu. Uusi ohjelmakausi alkaa näiltä
näkymin vuonna 2023. Ensivuoden 2020
kansallinen rahoitus on päätetty hallituksen lisäbudjetissa. EU rahoitus näyttää
säilyvän samansuuruisena. Nykyistä ohjelmakautta venytetään vuoden 2021 yli,
mutta rahoitus on auki. Todennäköistä on,
että EU:n budjettirahoitus tulee laskemaan, johtuen brexitistä ja EU:n budjetin
sisäisistä siirroista maaseuturahastosta
muihin budjettikohteisiin. Rahoituksen säilyminen nykyisellä tasolla edellyttäisi jäsenmaksujen nostoa paikkaamaan budjettivajausta. Valiokunta keskusteli tuenrajauksista rahoituksen vähetessä.
Valiokunta teki seuraavat esitykset
MTK:lle:
Itä- ja Keski-Suomen kotieläintalous tarvitsee järeitä tukitoimia kehittyäkseen:
Harjoitettu maatalouspolitiikka on johtanut
eriarvoisuuteen: kotieläintuotanto ja tuet
ovat siirtyneet Itä- ja Keski-Suomesta
Etelä- ja Länsi-Suomeen ja samalla myös
maatalouden rahavirrat ovat siirtyneet tuotannon mukana. Ympäristötuen kohdentamisalueen perustaminen on siirtänyt varoja vastaavalla tavalla Itä-Suomesta
Etelä- ja Länsi-Suomeen.
Toteutettu maatalouspolitiikka on suuresti
vaikeuttanut maatalouden tasapuolista kehittämistä Suomessa ja samalla on unohtunut EU:n vaalima maatalouspolitiikan
perusperiaate ”maataloutta on voitava harjoittaa koko EU:n alueella”. Suomi on korostanut myös tätä vaatiessaan erityistoimenpiteitä maataloustuotannolleen. EU:n
jäsenyysajan vaikutuksia voidaan todeta
eri maakuntien rahavirtakehityksissä. Ne
osoittavat, ettei maatalouden kehitys ole
ollut tasapuolista, vaan paremmat tuotantoalueet ovat hyötyneet saman tukialueen
tuotanto-olosuhteiltaan heikommista alueista esimerkiksi C1-tukialueen sisällä
(Etelä-Pohjanmaa versus Pohjois-Karjala). Samalla tavalla myös C2 tukialueen

sisällä nurmeen perustuva kotieläintalous
on keskittynyt Ylä-Savoon ja Pohjanmaan
maakuntiin. MTK:lla on nämä luvut käytettävissä eri tutkimus- ja tietolähteistä.
Itä- ja Keski-Suomen MTK – liittojen luomuvaliokunta esittää, että tulevalle ohjelmakaudelle CAP27 (2021 – 2027) tehdään tukiohjelma, joka turvaa kotieläintuotannon säilymisen kaikissa Itä- ja KeskiSuomen maakunnissa Ohjelma voidaan
rakentaa ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen sekä korotettujen investointitukien kautta. Hajautettu kotieläintuotanto säästää myös Itämerta liialliselta maatalouden ympäristökuormitukselta.
Suomalainen luomuviljely tarvitsee omat
poikkeuksensa:
Itä- ja Keski-Suomen MTK – Luomuvaliokunta esittää kannanottonaan, että luomutuottajien pitää saada käyttää uusia lajikkeita, jolloin tavanomaisen kotimaisen nurmisiemenen käyttöä ei tule rajata tässä
vaiheessa. Muutoin siemenen käyttö valuu
ulkolaiseen siemeneen, joiden mm. talvenkestävyys herättää epäilyksiä. Ulkolaisen luomusiemenen talvehtimisvarmuus
on olematon ja seosten sisällys ei vastaa
tarpeita. Viljelijän pitää ensin katsoa mitä
eläin ja pellot tarvitsevat, ei sitä mitä luvat
määrää. Yleinen lupa on kannatettava ja
välttämätöntä suomalaisessa luomutuotannossa. Suomalainen luomutuotannon
ja lajien ja lajikkeiden jalostuksen kannalta
on tärkeää viljellä Suomeen soveltuvia lajikkeita. Poikkeuslupien myöntäminen pitää olla mahdollista ELY:llä joustavasti, ilman EU-sanktioita. Suomalaista luomusiemenjalostusta ei ole yhtään, ja siihen
toivotaan muutosta esim. Karilan tutkimusaseman kautta.
Luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen lajien vahingonkorvaukset täysimääräisiksi:
Suomessa viljellään samoja kasveja erilaisiin käyttötarkoituksiin, jolloin saman kasvin hinta voi vaihdella merkittävästi. Eri

tuotantotapojen esim. luomu/tavanomainen hinta vaihtelee myös paljon, tyypillisesti luomukasvinviljelytuotteet ovat 2-3
kertaa kalliimpia kuin tavanomaiset. Myös
saman tuotantotavan sisällä samassa
tuotteessa voi olla merkittäviä eroja esim.
luomupuhdaskaura vrt luomurehukaura,
jonka hintaero voi olla 2-3 kertainen. Toiset viljelijät onnistuvat saamaan samaan
käyttötarkoitukseen menevistä tuotteista
erilaista hintaa riippuen neuvottelutaidoista.
Valkoposkihanhien ja muiden rauhoitettujen lintujen suojelua pidetään sekä kansallisesti ja EU:n tasolla tärkeänä. Näiden lintujen aiheuttamat vahingot keskittyvät Euroopan tasolla tarkasteltuna pienelle alueelle. Itä-Suomen alueen maatalous on
yksi pahiten näistä linnuista kärsivä alue.
On kohtuullista, että maatalouselinkeinolle
aiheutetut vahingot korvataan täysimääräisesti huomioiden viljelijän toimittamat
luotettavat selvitykset menetetystä sadon
arvosta ja sadon määrästä.
Valiokunnan puheenjohtajana on toimi
Timo Lindsberg MTK – Pohjois-Savosta ja
varapuheenjohtajana Tuomo Tikka MTK –
Pohjois-Savosta. Sihteerinä toimi Vilho
Pasanen MTK – Pohjois-Karjalasta.

Maitovaliokunta
Valiokunnan kokouksissa käsiteltyjä asioita – kevät 2019
Suomen hallituksen kaatuminen keväällä
aiheutti epävarmuutta joidenkin valmisteilla olleiden lakien suhteen. Näitä ovat
mm. eläinten hyvinvointilaki sekä lomituspalvelulaki.
Vuonna 2018 meijerien vastaanottama kokonaismaitomäärä laski 0,5 %, luomumaidon kasvoi yli 10 % ja tuonti laski 10 %.
Kotimaisuusaste eri maitotuotteissa on:
voi 94,4 %, maitonesteet 94,4 %, jogurtti

71,7 % ja juusto 50,5 %, kokonaisuutena
67,9 %. Suurin yksittäinen ongelma on
tuontijuustojen suuri osuus.
Käytiin keskustelua vientiin liittyvistä ongelmista ja mm. auditoinneista, joita moni
maa edellyttää. Isot auditointiprosessit eivät välttämättä kuitenkaan johda kauppoihin. Vaikka Suomessa noudatetaan tiukkaa kotimaista lainsäädäntöä sekä yhteisiä EU-kriteerejä, se ei välttämättä vientimaille riitä.
Tilamäärän voimakas lasku olisi syytä ottaa huomioon meijerien toiminnassa nykyistä vahvemmin, jotta siihen voitaisiin
varautua eikä jouduttaisi tekemään ns.
pakkoratkaisuja. Tilatasolla ongelmaksi
muodostuu, että maidon tuottajahinta on
se tekijä, joka joustaa helpoimmin ja nopeammin kuin ketjun muut tekijät. Tästä asiasta ei keskustella riittävästi.
Maidon tuotanto on laskenut eniten EteläSavossa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa. Kasvua on ollut Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa.
Käytiin keskustelua, voitaisiinko investointeja tukea jollain tapaa voimakkaammin
alenevan tuotannon alueilla. Maatalous ei
kuitenkaan ole tällä hetkellä pankeille kovinkaan houkutteleva lainoituskohde. Tähän liittyen on pohdittu, olisiko mahdollista
rahoitusta saada muulla tavoin, kuten esimerkiksi Finnveran kautta? Erityisesti tätä
tulisi selvittää yhtiömuotoisen maatalouden osalta.
Makeran tulevaisuus on hyvin epävarma
eikä vähiten tulevan hallituksen kokoonpanoa ennakoiden. Tämän vuoksi on rohkeasti haettava uusia rahoituskanavia ja -välineitä (yritysrahoitus, joukkorahoitus jne.).
Tämä edellyttää mm. Finnveran rahoitusehtojen muuttamista. Pankit eivät pidä itseään riskirahoittajina, mutta rahoittavat
kyllä kannattavia investointeja. Kannattavuuteen vaikuttavat luonnollisesti tuotot ja
kulut. Ja tuotot muodostuvat merkittävimmiltä osin maidon tuottajahinnasta.

On myös syytä keskustella siitä, onko tavoite tuotantomäärien säilyttämisestä välttämättä maidontuottajan etu. Tuontia on
vaikea estää ja sen vuoksi joudutaan viemään ja viennin kannattavuus on huonompi kuin kotimaan markkinoilla. Tämä
on hyvä ottaa huomioon investoinneista
puhuttaessa, koska on samaan aikaan
huolehdittava markkinatasapainosta. Maitomarkkinat voidaan saada sekaisin sekä
tuontimaidolla, mutta myös kotimaisella
maidolla, jos sen tuotanto ei kehity hallitusti.
Valiokunnan kokouksissa käsiteltyjä asioita – syksy 2019
Maidontuotanto on kokonaisuutena hieman miinuksella, mutta esimerkiksi luomumaidon tuotanto on hieman kasvussa. Valmisteista juustojen vienti on ollut kasvussa, vaikkakin kiloissa määrät ovat edelleen pieniä. Samaan aikaan meijerituotteiden kulutus Suomessa on lievässä laskussa. Kotimaan kulutus aiheuttaakin hieman huolta, mutta samaan aikaan esimerkiksi välipalatuotteiden kulutus on kasvussa.
Juuston kulutuksen lasku ja tuontijuustojen suuri osuus kulutuksesta aiheuttavat
alalle haasteita. Jos kotimaisten juustojen
osuutta saataisiin nostettua ja vientiä lisättyä se helpottaisi tilannetta. Juuston merkitys johtuu siitä, että yhteen juustokiloon
menee kymmenen kiloa maitoa, mikä korostaa juustojen merkitystä markkinoilla.
Maidon tuotannossa hyvät satovuodet
2018-2019 näkyy valtakunnan keskiarvioissa keskituotoksen kasvuna ja maidon
hyvinä pitoisuuksina sekä rasvassa että
valkuaisessa.
Maidon tilityshinta on Suomessa pysynyt
kuluneen vuoden aikana EU:n korkeimpana. EU:n keskihintaan verrattuna ero
Suomen hyväksi on noin neljä senttiä,
mikä kaventuu, kun otetaan huomioon
Suomen korkeammat tuotantokustannuk-

set. Suomessa tilityshinta on kuitenkin selvästi vakaampi kuin muissa EU-maissa.
Vaikka hinta on liian alhainen, niin vakaus
kuitenkin luo tiloille ennustettavuutta paremmin kuin nopeat ja suuret vaihtelut.
Tässä osuuskuntapohjaisella yrityskentällä on ollut iso merkitys vakauden ylläpitäjänä.
EU-tasolla maitomäärien ennustetaan
kasvavan tänä vuonna 0,5 % ja vuonna
2020 0,7 %. Jäsenmaiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Samaan aikaan EU-tasolla maitotuotteiden kulutus on kasvussa
tänä vuonna 0,5 % ja ensi vuoden ennuste
on +0,3 %. Tämä antaa positiivista kokonaiskuvaa, vaikka Suomessa kulutus on
lievässä laskussa. Koko maailman mittakaavassa maitotuotteiden ja myös muiden
kotieläintuotteiden kulutus on hyvinkin voimakkaassa kasvussa (voi 20 %, nestemaito 17 %, naudanliha 12 %). Kasvu tulee suurelta osin kehittyvistä maista ja erityisesti Aasiasta.
Lomituslainsäädäntöön ei lyhyellä aikavälillä pystytä suuria muutoksia tekemään,
koska joudutaan odottamaan komissiosta
päätöksiä valtiontukisäädöksiin liittyen.
Lainsäädäntöä tulee kuitenkin tarkastella,
koska se vaatii muutoksia. Iso ongelma on
osaavien lomittajien saaminen ja heidän
työnkuvansa toimivaksi (etäisyydet, työajat yms.). Uudistuksessa on sekä valvottavaa että kehitettävää. Lomituspäivien
kokonaismäärä vähenee tasaisesti ja rakenteellisesti suurin lomituksen käyttäjäryhmä ovat maitotilat (yli 90 %). Lomitettavien tilojen ja lomaoikeutettujen määrän
väheneminen johtaa siihen, että lomituspalveluyksikköjen määrää tullaan tarkastelemaan. Tämä tarkoittaa käytännössä
niiden vähenemistä nykyisestä.
Päättäjien suuntaan viesti on, että budjetissa tulee varata riittävästi rahaa myös kehittämiseen pelkän lomituksen rahoituksen lisäksi. Lomituksen paikallisyksiköt
voivat tehdä myös omasta aloitteestaan

rakenteellisia muutoksia yksiköiden yhdistämiseksi ja/tai laajentamiseksi.
Aikataulujen viivästyminen on hankalaa lomituksen kehittämisen kannalta. Mikäli
paikallisyksiköt joutuvat vain odottamaan
tulevia muutoksia, jää kehittäminen tekemättä. Tämä heijastuu myös lomittajien
rekrytointiin sekä pysyvyyteen. Sama tilanne on myös lomituksen käyttäjien suuntaan, jotka muutoinkin pohtivat tilojensa tulevaisuutta niin kannattavuuden kuin mm.
jatkajakysymysten osalta. Tämän vuoksi
tarvitaan tavalla tai toisella positiivista
viestintää lomituksen jatkuvuudesta ja pitkäjänteisyydestä.
Kansallisella nurmiohjelmalla on tavoitteena parantaa nurmien satotasoja, kehittää karkearehumarkkinoita, lisätä tilojen
välistä yhteistyötä sekä kansallista nurmitutkimusta. Tässä tärkeää on, että tutkimusta tehdään kattavasti eri puolilla Suomea, jotta tutkimus vastaa alueellisiin tarpeisiin.
Eläintautirahaston perustaminen: Jos perustetaan, ei tultaisi käyttämään CAP:n rahastoa. On otettava huomioon eri tuotantosuuntien erilaisuus eläintautitilanteissa.
Tämän vuoksi myös rahaston toiminta on
mietittävä tarkkaan. Eläinten hyvinvointilain uudistus, joka kariutui keväällä 2019
hallituksen hajottua. Tulossa lausunnoille
aikaisintaan syksyllä 2020, todennäköisesti vasta keväällä 2021. Tilanne on pahasti vielä auki. Maitoalan olisi syytä pitää
pää nyt kylmänä tässä tilanteessa, kun kuluttajien vaatimukset kasvavat. Alan on
kuitenkin pystyttävä vastaamaan näihin
vaatimuksiin eikä profiloitua pelkästään
vastustajana. Samaan aikaan on huolehdittava, että lainsäädännön valmistelu ja
lopputulema on tuottajien kannalta järkevä
ja hyväksyttävissä. Mikäli kustannuksia
syntyy, on niistä saatava korvaus.
Keskustelu ilmastonmuutoksesta jatkuu
varmasti. MTK:n ilmasto-ohjelma on saanut hyvän vastaanoton niin Suomessa

kuin EU:ssa. Seuraavaksi edetään kohti
konkretiaa. Vähähiilisyystiekartat ovat tulossa TEM:n toimesta. On varsin selvää,
ettei ruokaa voitaisi tuottaa täysin päästöttömästi. Viestin on oltava sellainen, että
ruoka on välttämättömyyshyödyke, jolle
joudutaan hyväksymään tietty määrä
päästöjä, vaikka työtä tehdään niiden vähentämiseksi. Näkökulmaan on otettava
mukaan myös päästöjen kompensointimahdollisuudet, joiden tehokkuudesta ei
ole olemassa vielä mitään varmaa tietoa.
Viestintää tulee järjestössä kehittää ja sitä
tulee tehdä kaikilla tasoilla järjestön sisäisestä viestinnästä ulkoiseen ja myös jäsenten tekemää omaa viestintää. Jatkossa tullaan tekemään kotieläinkirjeitä ja
ehkä maitokirjeitä. Lisäksi some -kanavien
käyttöä tullaan lisäämään ja tähän tarvitaan maatiloja mukaan. Lisäksi tulee lisätä
mielipidekirjoitusten tekemistä.

MTK-Kiuruveden puheenjohtaja Jukka Huuskonen
ja Jari Kauhanen suunnittelemassa Maa- ja metsätalouden ilmastopäivää Kiuruvedelle helmikuussa
2019

Osaaminen ja hyvinvointivaliokunta
Valiokunta kokoontui yhden kerran helmikuussa 2019. Kokous keskittyi koulutusasioihin.
Peltokasvivaliokunta
Peltokasvivaliokunta kokoontui vuoden
2019 aikana yhteensä kolme kertaa kokoustamaan tai muihin seminaareihin.

Vuosi alkoi epävirallisesti VYRin seminaarista, jossa vuorineuvos Reijo Karhinen
esitteli Uusi alku -selvityksen, joka esitteli
keinoja suomalaisen maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Keinot koettiin
hyviksi ja tärkeiksi, ehdottoman tärkeää on
pitää huolta, että koko elintarvikesektori sitoutuu toteuttamaan näitä toimenpiteitä.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valiokunta järjestäytyi valiten puheenjohtajakseen Jarkko Pakkasen Jyväskylästä.
Valiokunnan sihteerinä toimii MTK KeskiSuomen järjestöagrologi Elina Nummela.
Järjestäytymiskokous kokoontui Helsingissä, MTK:n toimistolla. Asialistalla olivat
järjestäytymisen lisäksi VYR-seminaarin
anti, valiokunnan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle sekä muita ajankohtaisia
asioita hukkakauran leviämiseen ja TOSmaksuihin liittyen. Oman kokouksen jälkeen valiokunta siirtyi seuraamaan MTK:n
valtakunnallisen
peltokasvivaliokunnan
kokousta. Yhteistyötä valtakunnalliseen
peltokasvivaliokuntaan on pidetty aktiivisella ajatustenvaihdolla ja tapaamisilla.
Kalle Hankamäki Jämsästä toimii MTK:n
peltokasvivaliokunnan jäsenenä ja toimii
aktiivisena tiedonvälittäjänä myös Itä- ja
Keski-Suomen alueelle.
Valiokunta kokoontui kesätapaamiseen
Suonenjoelle Vanhamäen hyvinvointikeskukseen. Aiheina olivat tuottaja- organisaatioiden mahdollisuudet viljan viljelyssä
ja viljakauppa. Talvi viljakaupan suhteen
oli epätavallinen, hinnan nousua hidastettiin teollisuuden ja kaupan toimesta pitämällä varastoja pienenä. Kuultiin myös valiokunnan jäsenen Timo Karjalaisen kokemuksia kvinoan viljelystä Suonenjoella.
Viljely oli lähtenyt kohtuullisesti käyntiin,
mutta suuremmista tuloksista ei ollut vielä
tietoa. Kysyntä kotimaiselle kvinoalle on
nosteessa. Kokouksessaan valiokunta
päätti nostaa Viljatoria – viljatorin sähköistä kauppapaikkaa esille jäsenistön

keskuudessa uutiskirjein ja somemarkkinoinnin avulla.
Loppuvuodesta valiokunta osallistui Farmers Grain Exprort -hankkeen loppuseminaariin kuulemaan hankkeen tuloksista.
Seminaarissa kuulimme hyvää tietoa logistiikan hinnan muodostumisesta, pääsystä vientimarkkinoille, kauratietoutta
sekä viljan viennin tulevaisuudesta. Valiokunta esitti toiveen, että myös Itä- tai
Keski-Suomen alueelle saadaan oma viljelijäseminaari vientiin ja erikoiskasveihin
liittyen.
#finnishoats
Ympäristö- ja maapolitiikkavaliokunta
Itä-Suomen MTK –liittojen ja metsänhoitoyhdistysten ympäristö- ja maapoliittinen
valiokunta kokoontui kaksi kertaa 10.6.
Kerimäellä ja 28.11. Varkaudessa. Ensimmäinen tapaaminen oli vapaamuotoinen
tapaaminen Pro Puruvesi -yhdistyksen puheenjohtajan Reijo Jantusen kanssa Kerimäellä. Valiokunta tutustui yhdistyksen toimintaan, jonka tavoitteena on käytännön
toimimin edistää Puruveden vedenlaadun
parantamista. Yhdistyksellä on ollut lukuisia ympäristöhankkeita mm. valuma-alueiden kosteikkojen perustamiset, ojien taskuttamiset ja pelto-ojitusten uudelleen järjestelyt sekä pellonpinnan muotoilut. Näitä
on voitu sisällyttää samaan hankkeeseen,
jolloin maanomistajat ovat saaneet selvän
hyödyn itselleen toimenpiteistä, vaikka
kosteikot ovat rakennettu heidän mailleen.
Valiokunta tutustui kahteen kosteikko kohteeseen. Lisäksi valiokunta tutustui Kerimäen puukirkkoon. Valiokunta muisti ja
onnitteli valiokunnan sihteeriä Simo Takalammia, hänen siirtyessä Tieyhdistyksen
lakimieheksi elokuun alusta alkaen.
Toinen tapaaminen eli valiokunnan kokous pidettiin 28.11. Kaks´ Ruusua Varkaus. Kokouksen aiheina olivat valiokunnan ohjesäännön uudistaminen, hallituk-

sen linjaukset ympäristö- ja maankäyttöasioihin sekä MTK:n kommentit keskeisiin
jäsenkuntaa koskevaiin kysymyksiin.
Edunvalvonta- katsauksen piti MTK:n
energia-asiantuntija Anssi Kainulainen
etäyhteydellä. Anssi käsitteli myös hallitusohjelmaa ja Euroopan ilmastolain säätämistä omassa esityksessään, josta muutama asia poimittuna: Green Deal: EU:n
uuden komission kunnianhimoinen ohjelma (julki joulukuu 2019 + 100 päivää)
haastaa EU:n ilmasto- energia –tavoitteet
2030, biodiversiteettistrategian sekä mm
vesien- ja ilmansuojelua ja kiertotaloutta.
Konkreettisena toimenpiteenä on Euroopan ilmastolain säätäminen. MTK on keskeisesti mukana vaikuttamassa monin tavoin jäsentensä puolesta kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan, luonnon monimuotoisuuteen, vesiensuojeluun, omaisuudensuojaan ja maankäytön suunnitteluun.
Valiokunta teki esityksen MTK:lle, että se
ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, joilla ympäristö- ja rakennusluvista turhaan valittavat saadaan edesvastuuseen ja korvaamaan lupien hakijoille viivästymisistä aiheutuneet taloudelliset menetykset.
Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut
maanviljelijä Kari Pennanen, MTK – Pohjois-Karjala ja sihteereinä lakimies Simo
Takalammi, MTK ja toiminnanjohtaja Vilho
Pasanen, MTK – Pohjois-Karjala.

KOKOUKSET

Kokouksessa hyväksyttiin liiton tilinpäätös
ja toimintakertomus vuodelta 2018.

MTK-Pohjois-Savon kevätkokous
Kevätkokouksen tiedote
Liiton kevätkokous pidettiin 23.4.2019 Hotelli IsoValkeisella Kuopiossa. Puheenjohtajana toimi Pauli Mönkkönen ja sihteerinä
toiminnanjohtaja Jari Kauhanen. Kokoukseen osallistui 80 henkilöä, joista 79 oli jäsenyhdistysten virallisia kokousedustajia
ja 1 edusti yhteisöjä.
Kokouksessa jaettiin tasavallan presidentin 6.12.2018 myöntämät ansiomerkit kansalaisansioista ja työstä maataloustuottajaväen hyväksi. Maatilayrittäjä Ari Miettinen sai Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin ja Henna Poutiainen Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein.
Kokousesitelmässään Europarlamentaarikko Elsi Katainen kertoi, yksikään jäsenmaa ei ole hyväksymässä niin kovia leikkauksia maatalousrahoihin kuin mitä komissio ehdottaa. Parlamentin maatalousvaliokunta vieraili Kainuussa ja PohjoisSavossa, tämän matkan seurauksena valiokunnan jäsenet ymmärsivät paremmin
tuotantosidonnaisten tukien merkityksen.
Keski-Euroopassa tuista 80 % menee 20
prosentille tiloista. Suomen erityispoikkeusten ymmärtäminen on tärkeää
sekä Brysselissä että Suomen eduskunnassa. EU:n tasolla tavoitteena on hiilivapaa yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä
ja viljelijöillä on mahdollisuus olla ratkaisijoina tässä asiassa. Metsäpolitiikka on hajallaan EU:ssa, ympäristövaliokunta vetää
todella tiukkaa linjaa.
MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg rauhoitteli lihakeskustelua tilastojen avulla.
Luonnonvarakeskuksen tilastot kertovat,
että lihankulutus on kasvanut vuodesta
2007 vuoteen 2017. MTK on palkannut
työntekijän edistämään elintarvikkeiden
vientiä. Åberg esitteli MTK:n hallitusohjelma- ja CAP2020-tavoitteet.

Työnsä aloittava eduskunta ja uusi hallitus
päättävät, millaista kansallista maatalouspolitiikkaa Suomessa harjoitetaan ja miten
Suomen asioita ajetaan EU:n päätöksenteossa. Europarlamenttivaaleilla on myös
iso merkitys tulevaan EU:n maatalouspolitiikkaan. Lähtökohdat suomalaisen ruokaketjun, maatalouden ja maaseudun kannalta ovat haastavat.
Ruuan tuonnin arvo on kasvanut yli viiteen
miljardiin euroon ja vienti on pysynyt 1,6
mrd. euron tasossa. Maatalouden yrittäjätulo on supistunut kymmenessä vuodessa
kolmannekseen 900 miljoonasta 300 miljoonaan. Nykyisellä yrittäjätulotasolla ei
ole mahdollista pitää yllä ruokaomavaraisuutta. Maatilojen määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla ja samalla väki maaseudulta siirtyy kaupunkeihin.
Päättäjien on asetettava yhteiset tavoitteet
hallitusta ja eduskuntaa myöten maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.
Tämä vaatii sitoutumista yli yksittäisen
eduskuntakauden. Maatalouden rakennekehityksen hillitsemiseksi ja tuotannon kehittämiselle tulee myös asettaa nykyistä
selkeämmät tavoitteet ja tavoitteisiin pääsemiseksi on sitouduttava.
Edellisen hallituksen teettämän selvitysmies Karhisen raportissa oli paljon toimenpide-esityksiä, jotka johtavat toteutuessaan yrittäjätulon kasvuun. Tulevan eduskunnan ja hallituksen tulee tarttua tehtyihin
esityksiin ja lähteä toteuttamaan niitä.
Kaikki esitykset eivät ehkä saa yksimielistä kannatusta, mutta raportista löytyy
paljon kohtia, joille löytyy riittävän suuri
kannatus ja niistä tehdyt päätökset on vietävä nopeasti toimenpiteiksi.

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu on parhaillaan menossa vuosille
2021-2027. Kuulemiskierroksilta saadut
viljelijöiden mielipiteet on otettava vakavasti valmistelussa. Tukien tulee kohdistua nykyistä paremmin itse ruuan tuottamiseen. EU maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä myös kansallista pohjoisen tuen järjestelmää on vahvistettava.
EU:n maksamia tukia on kohdennettava
nykyistä enemmän tuotantoon sidottuna.
Markkinakelpoisen sadon tuottamisvaatimuksen lisäksi on tuen saannin ehtona oltava sadonmyyntiä tai tilakäyttöä. Yksinkertaisia myyntitulorajoja tukien saamisen
ehdoksi ei tule kuitenkaan asettaa.
Investointien rahoitus on turvattava mm.
Makeran rahoitusta vahvistamalla ja luomalla uusia rahoitusjärjestelmiä maatilainvestointeihin. Maatilojen energiatuotantoinvestointeihin, esim. maatilakokoluokan
biokaasutuotantoon tulee perustaa rahasto, jonka kautta voidaan myöntää edullista rahoitusta sitomatta tilojen vakuuksia.
Viljelijät tekevät merkittävää työtä suomalaisen ruuantuotannon puolesta.
MTK-Pohjois-Savon Syyskokous
Syyskokous
pidettiin
2.12.2019
IsoValkeisella Kuopiossa. Kokoukseen
osallistui 80. virallista kokousedustajaa
jäsenyhdistyksistä ja yksi yhteisöjen
edustaja. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Veijo Karkkonen Karttulasta ja
sihteerinä toiminnanjohtaja Jari Kauhanen.
Kokouksessa
ei
kuultu
perinteistä
kokousesitelmää, sillä kokouksen jälkeen
Kohti Tulevaa II-hanke järjesti Teemme
jatkossakin ilmastotekoja-tilaisuuden, jossa
puhujina
olivat
maaja
metsätalousministerin avustaja Teppo
Säkkinen, johtaja tutkija Perttu Virkajärvi,
Luonnonvarakeskus Kuopio Maaningasta,
johtava kasvituotannon asiantuntija Sari
Peltonen ProAgria keskusten liitosta,
Muutoksen tekijä Ville Tuominen Ellun
Kanat-viestintätoimistosta
ja MTK:n

johtokunnan jäsen, maidontuottaja Kaisa
Pihlaja.
Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.
Kokous päätti yhdistysten jäsenmaksuista
ja luottamushenkilöiden palkkioista. Liiton
johtokunnassa kolmivuotiskaudeksi 20202022 valittiin jatkamaan Ville Pekkarinen
Kuopiosta ja Noora Räsänen Leppävirralta.
Nuorten edustajaksi johtokuntaan vahvistettiin Harri Tuomainen Siilinjärveltä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Kuosmanen Kuopion Nilsiästä ja Eero Kyllönen
Kiuruvedeltä.
Varatoiminnantarkastajiksi
valittiin Kaija Röpelinen Sonkajärveltä ja
Hannu Smolander Tuusniemeltä. Tilintarkastajaksi valittiin Seppo Koski HTM Siilinjärveltä ja varatilintarkastajaksi Juha Tissari
KHT, JHTT Kuopiosta.
Valtuuskuntaan valittiin vuosiksi 2020-2021
Saara Markkanen Suonenjoelta ja varalle
Markus Tenhunen Pielavedeltä.
Toiminnanjohtaja kertoi kokoukselle, että
Pohjois-Savon Maataloustuottajain Säätiö
on purettu.
Syyskokouksen tiedote
Ilmastomuutoksen hillitsemisessä on keskeistä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
ja hiilensidonnan kasvattaminen. Maa- ja
metsätalous tarjoaa tiedossa olevista keinoista parhaat ratkaisut hiilensidonnan
kasvattamiseen ja myös ratkaisuja päästöjen vähentämiseen.
Hiilensidontaa voidaan lisätä yhteyttämistä eli kasvua lisäämällä pelloilla ja metsissä. Maa- ja metsätalouden tuotannon
vähentyminen johtaisi vastaavasti hiilensidonnan laskuun. Hyviin satoihin ja hyvään
kasvuun tähtäävä viljely ja metsänhoito
tuovat hiilensidonnan lisäksi myös hyvää
taloudellista tulosta ja mahdollistavat kestävällä pohjalla olevaa talouskasvua.

Maa- ja metsätalouden kasvun edellytysten turvaaminen on yksi keskeisimmistä
keinoista saavuttaa asetutut ilmastotavoitteet.
Pohjois-Savossa tärkein yksittäinen hanke
metsätalouden kasvun mahdollistamiseksi
on Finnpulpin biotuotetehtaan investoinnin
toteuttaminen Kuopioon. Maataloudessa
saamme aikaiseksi kasvua parantamalla
kannattavuutta ja pitämällä yllä hyvää investointitahtia niin karjataloudessa kuin
peltoviljelyssäkin. Investointien rahoituksen riittävyys on varmistettava.

MTK-Yhdistysten kokoukset ja muut
kokoukset
Liiton toimihenkilöt osallistuivat kaikkien
MTK-yhdistysten kevät- ja syyskokouksiin.
Kevätkokouksissa esille nousivat tilojen
maksuvalmius ja viljelijöiden jaksaminen.
Syyskokousten puheenaiheina olivat tuottajahintojen korotusten tarve ja viljelijöiden
mahdollisuudet toimia ilmastonmuutoksen
ehkäisyssä.

Hiilipäästöjen vähentämisessä tärkein yksittäinen tekijä on korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla. Tässäkin
maa- ja metsätalous tarjoaa ratkaisut. Tarvitsemme investointeja uusiutuvan energian tuottamiseen. Puun energiankäytön
jo osaamme. Tärkeää on, että hyödynnämme puun energiakäytön osaamisen ja
tehdyt investoinnit täysimääräisesti.
Pohjois-Savossa olemme karjatalouden
keskiössä ja meillä on suuret mahdollisuudet tuottaa lannasta biokaasua ja samalla
muuttaa ravinteet käyttökelpoisempaan
sekä päästöttömämpään muotoon. Biokaasuinvestoinnit on saatava vihdoin liikkeelle, tämä edellyttää tuotannon kannattavuuden pullonkaulojen ratkaisemista ja
investointirahoituksen
järjestämisestä
myös tilatason tuotantolaitoksille.
Kehitystä ja muutosta emme saa aikaiseksi vain kokeilemalla ja tekemällä,
tarvitsemme myös tutkimusta. Luken Kuopion Maaningan yksikkö on Suomen parhaita nurmi- ja lypsykarjatalouden tutkimusta tekeviä yksiköitä Suomessa. Maaningan tutkimustoiminta on edelleen vahvistettava niin nurmitutkimuksen kuin kotieläintutkimuksenkin osalta. Maaningan
tutkimusnavetan toimintaa tulee edelleen
kehittää ja säilyttää peltoviljelyn ja kotieläintuotannon yhteys tutkimustoiminnassa.

Tunnelmia Kaavin ja Leppävirran yhdistysten
kokouksista vuonna keväällä 2019

Luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat
laajasti maakunnan kehittämiseen eri yhteisöissä, tärkeimpinä Pohjois-Savon
maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja Pohjois-Savon liiton alueiden käytön suunnittelutyöryhmä. Pohjois-Savossa toteutettavien hankkeiden ohjausryhmätyöskente-

lyyn osallistuttiin 12 eri hankkeessa. Toimihenkilöt osallistuivat lisäksi yhteistyöryhmien kokouksiin mm. maataloushallinnossa, lomituksessa, maatalousalan oppilaitoksissa ja työterveyshuollossa.

KOULUTUSTOIMINTA

Maa- ja metsätalouden verokoulutus järjestettiin Kuopiossa 5.2.2019. Verokoulutukseen osallistui 80 henkilöä tilitoimistoista ja maatilayrityksistä. Kouluttajina toimivat verojohtaja Timo Sipilä MTK:sta ja
yrittäjä Hannu Vuoriniemi Vuoriniemi Consulting OY:stä.
MTK-Pohjois-Savon alueen yhdistysten
puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuivat
Kolille Pohjois-Karjalaan Itä- ja Keski-Suomen alueen luottamushenkilöiden tapaamiseen tammi-helmikuun vaihteessa. Tapahtumaan osallistui 130 henkilöä, joista
45 oli Pohjois-Savosta. Syksyllä järjestettyyn maakunnalliseen puheenjohtajien ja
sihteerien tapaamiseen osallistui 49 henkilöä. Tapaaminen järjestettiin Vesileppiksessä Leppävirralla 22.10.2019. Maatalousyrittäjien työnantajakoulutus järjestettiin 4.12.2019 Kuopiossa yhdessä MTK-

koulutuksen kanssa. Koulutukseen osallistui 15 viljelijää Pohjois-Savosta, PohjoisKarjalasta ja Etelä-Savosta.
Viljelijöiden tapahtumaviestinnässä käytössä oli pohjoissavolaisten toimijoiden yhteinen tapahtuma- ja koulutuskalenteri
Laari, www.laari.info

MUU TOIMINTA
Eduskuntavaalit ja tapaamiset
MTK-Pohjois-Savo järjesti yhteistyössä
Savon Yrittäjien kanssa 11.2. Senaattorikoulutuksen Savo-Karjalan kansanedustajaehdokkaille, jotka olivat MTK:n ja/tai yrittäjäjärjestön jäseniä. Koulutukseen osallistui 14 ehdokasta kuudesta eri puolueesta. Kaikille kansanedustajaehdokkaille
avoin vaalitilaisuus järjestettiin IsoValkeisella helmikuussa. Tilaisuuteen osallistui
26 ehdokasta, jotka saivat jokainen minuutin mittaisen esittelypuheenvuoron.

Kuva alla: Kansanedustajaehdokkaat IsoValkeisella MTK-Pohjois-Savon ja Savon Yrittäjien järjestämässä vaalitilaisuudessa

Johtokunta tapasi alueen kansanedustajia
aamukahveilla marraskuussa Matti ja
Anne Setälän lypsykarjatilalla Juankoskella. Paikalla olivat Markku Eestilä (kok),
Sari Essayah (kd), Marko Kilpi (kok) ja
Minna Reijonen (ps).

European Region of Gastronomy Kuopio 2020-2021
MTK-Pohjois-Savo liittyi mukaan ERGverkostoon. Kuopion alue ja Pohjois-Savon maakunta ovat saaneet ensimmäisinä
alueina Suomessa arvostetun European
Region of Gastronomy -tunnustuksen, jota
juhlitaan vuosina 2020-2021. ERG-statusta voidaan verrata esimerkiksi tunnetumpaan kulttuuripääkaupunki -titteliin sillä
erotuksella, että European Region of
Gastronomy -status kehittää kulttuurin
ohella gastronomian sekä ruoan ympärille
kietoutuvia tapahtumia, maataloutta, koulutusta ja yrittäjyyttä. Myönnetty status tuo
alueelle näkyvyyttä, arvostusta sekä ennen kaikkea uutta liiketoimintaa, uusia
matkailijavirtoja ja uusia tapahtumia. Tunnustuksen on myöntänyt eurooppalaisten
alueiden yhteistyöverkosto IGCAT, joka
edistää monialaista yhteistyötä ruokakulttuurin, kaupunkikulttuurin, matkailun, ja
taiteen alueilla. Tunnustus on askel kohti

kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua
Pohjois-Savon ruokamaakuntaa sekä
houkuttelevaa ruokamatkailun kohdetta.
European Region of Gastronomy -tunnustus painottaa vastuullisuutta, lähiruoan
käyttöä, paikallista kulttuuria sekä pienten
ja keskisuurten yritysten välistä yhteistyötä. Mukana olevilla ravintoloilla on tavoitteena saada vähintään 30 % raaka-aineista lähialueelta, mikä lisää liiketoiminta
-mahdollisuuksia alueen maanviljelijöille.

Ilmastovaikuttaminen
MTK-Pohjois-Savo oli mukana järjestämässä MTK-Kiuruveden organisoimia ilmastotilaisuuksia helmi- ja marraskuussa.
Tilaisuuksiin osallistui 100 henkilöä paikan
päällä. Tilaisuuksia oli mahdollista seurata
myös etänä.

Viljelijöiden hyvinvointipäivä
MTK-Pohjois-Savo järjesti yhteistyössä
Melan Välitä viljelijästä-hankkeen kanssa
viljelijöiden hyvinvointipäivän lokakuussa
Vesileppiksessä. Päivän teemana oli muutos, josta oli puhumassa kolumnisti Anna
Perho. Kaksi viljelijää kertoi muutoksesta
omalla tilallaan ja lisäksi nähtiin teatteriryhmä Maanilveilijöiden esitys muutoksesta. Päivään sisältyi myös minimessut
lounaan yhteydessä, paikalla oli 15 näytteilleasettajaa.
Työterveyshuollon puitesopimukset
MTK-Pohjois-Savo kilpailutti viljelijöiden
työterveyshuoltosopimukset
pilottimaakuntana ja teki puitesopimuksen kahden
toimijan kanssa, Järviseudun/Kallaveden
työterveys Oy:t ja Terveystalo Oy:n
kanssa. Kilpailutus tehtiin yhteistyössä
Työterveyslaitoksen ja Melan kanssa.

Maaseudun Tulevaisuuden jakotalkoot
postilakon aikana
Postilakon aikana Maaseudun Tulevaisuus -lehteä jaettiin liiton toimiston kautta
keskeisille sidosryhmille Kuopioon. Yhdistykset pystyivät ottamaan lehtinippuja jakoon omille paikkakunnille. Maaseudun
Tulevaisuus oli myös noudettavissa maatalouskaupoista ja Valtra-myymälöistä.
Kuluttajatyö
MTK-Pohjois-Savo oli mukana seuraavissa kuluttajatapahtumissa: Kivennavan
maaseutu- ja metsäiltamissa elokuussa
Juankoskella, Elonkorjuujuhlilla elokuussa
Kuopion torilla ja Päivä maalla- tapahtumassa Peltosalmen maatalousoppilaitoksella syyskuussa. Päivärannan K-Citymarketissa järjestettiin ensimmäistä kertaa
kolmipäiväinen lähiruokatapahtuma yhdessä kauppias Pasi Topparin kanssa.
MAASEUTUNUORET
VOSSA 2019

POHJOIS-SA-

Maaseutunuoren Valiokunta piti järjestäytymiskokouksen 4.1.2019 toiminnan käynnistämiseksi vuodelle 2019. Kuusenkaristajaiset keräsivät Tahkovuorelle kasaan
jälleen noin 80 osallistujaa. Lähes puolet
osallistujista oli koko Itä- ja Keski-Suomen
alueelta. Pääteemana tapahtumassa oli
”Parempi työpäivä” päivän puheen muodossa Kummelin tekijöiden Olli Keskisen
vetämänä. Muita aiheita olivat mm. markkinoinnin tarinallistaminen myynnin ja
maatalouden alan imagon nostamiseksi.
Mhy-yhteistyönä toteutettiin metsä tulonlähteenä -työpaja, missä pureuduttiin mm.
metsän hoidon eri näkökulmiin. Hyvinvointipajassa toteutettiin Maaseudun turvaverkko -hankkeen vetämänä parempi pari-

suhde -teematyöpajaa. Kevään aikana tarjottiin manuvastaaville ja kaikille toiminnasta kiinnostuneille manulounaat ja keskusteltiin alueellisen toiminnan tasosta.
Yhteisenä viestinä oli, että aktivointia kaivattiin myös maakuntiin. Myös kouluyhteistyö niin agrologien kanssa, kuin koululähettilästyönä, nähtiin tärkeänä.
Alueellisen toiminnan tukemiseksi valiokunta käynnisti kuukausittain toistuvan
PerjantaiPirtelöinnin matalankynnyksen
tapahtumana kesäkuussa ottaen mallia
Keski-Suomesta. Valiokunta toteutti PerjantaiPirtelö -konseptia joka kuun viimeisenä perjantaina ympäri maakuntaa. Erillistä ilmoittautumista ei ollut ja paikalle oli
helppo tulla yllättäen vaihtamaan kuulumisia. Ohra- tai marjapirtelölle kokoonnuttiin
aluksi vain kesän ajan, mutta hyvän palautteen vuoksi, toimintaa päätettiin jatkaa
yhdistyksiä kiertäen myös loppuvuoden
ajan. Seuraava kokoontuminen päätettiin
ja julkaistiin aina edellisen tapahtuman jälkeen.
Kevään eduskuntavaalien aikana SavoManut järjestivät yhdessä Saimon agrologiopiskelijoiden kanssa nuorten
Kuva alla: Elokuun PerjantaiPirtelö järjestettiin
Keski-Suomen maaseutunuorten kanssa Venetsialaisina

Maaseutunuorten Kansanedustajien kesätapaaminen keräsi kolme edustajaa Hakalan tilan maitotilalle Siilinjärvelle.

vaalipaneelin nuorille ehdokkaille Iisalmessa. Kevään 2019 aikana nuorten valiokunta kampanjoi myös halukkaiden
kummitilojen etsintää. Kampanja onnistui
niin hyvin, että heti vaalien jälkeen pystyttiin halukkaiden kummitilojen joukosta äänestämään ja valitsemaan motivoituneet
kummitilat kaikille valituille kansanedustajille.
Nuorten valiokunta on jo muutaman vuoden ajan panostanut kuluttajatyöhön osallistumalla Kuopion Elonkorjuujuhlien toritapahtumaan tavoitteena tuoda maatalous
näkyvämmäksi ja lähemmäksi ihmisiä. Lokakuussa valiokunta päätti osallistua myös
Päivärannan K-Citymarketin lähituottajakauppias päivään. Päivään rakennettiin
ohjelmaa päiväkoti-ikäisille, sekä jaettiin
tietoa joutsenmerkistä kaupassa asioiville.
Vuonna 2018 alkanut vaikuttajavalmennus
jatkui koko vuoden ja mukana olivat Saara
Markkanen ja Henrik Kähönen. Valiokunta
kokoontui vuoden 2019 aikana 5 kertaa

sekä piti oman avoimen syyskokouksen.
Tietoa vaihdettiin aktiivisesti valiokunnan
yhteisessä Whatsapp -ryhmässä ja facebookissa. Valiokunta perusti myös oman
Instagram-tilin Savo_manu, viestinnän
avuksi.
Syksyn aikana saunottiin maailmanennätysyritystä Saimon agrologiopiskelijoiden
kanssa ja kokoonnuttiin heidän oppilasjohtokunnan kanssa tavoitteena yhteistyön lisääminen tulevaisuudessa. Joulutulet vietiin vuonna 2019 Kuopion torin videotaululle viikon ajaksi teemalla: “ Kiitos, kun valitset kotimaista!” Nuoria kannustettiin
osallistumaan myös valtakunnallisiin tapahtumiin pitkin vuotta ja osallistujia riitti
sekä Maaseutunuorten valtakunnalliseen
kevätparlamenttiin ja kirmaukseen Helsinki-Tallinna risteilylle, kuin kesätapahtumaan Okran Oripäähän, sekä myös Syysparlamenttiin Nurmekseen.

Tapahtumat 2019
25.-26.1 Kuusenkaristajaiset
Tahkolla ja KIS-alueen yhteiskokous
27.-29.3 Kevätparlamentti ja
KevätKirmaus risteily Tallinnaan
13.
Exreme-run Tahkovuorella
25.4
Manuvastaavien lounas Iisalmessa
26.4
Manuvastaavien päivällinen Kuopiossa
6.6
Hankkija Halolan
pellonpiennarpäivän
kahvituksen järjestäminen varainhankintana
28.6
Kesäkuun PerjantaiPirtelö Pielaveden muikkufestivaaleilla
5.-6.7
Maaseutunuorten
kesätapahtuma Okrassa
26.7
Heinäkuun PerjantaiPirtelö Vieremän raveissa
31.7
Kansanedustajien
kesätapaaminen Siilinjärvellä
Tuomaisen tilalla
10.8
SavoManujen kesäinen Kallavesi risteily
23.-24.8 Elonkorjuujuhlat kuluttajatapahtumana Kuopion torilla
30.8
Elokuun PerjantaiPirtelö Tahkovuorella
3.-5.10 Kauppias-tuottaja päivät Päivärannan K-Citymarketilla
11.10
KoneAgrian ManuPäivällinen
25.10
Pohjois-Savon maaseutunuorten
Syyskokous ja lokakuun perjantaipirtelöt Iisalmessa
30.10
Saimon opiskelijoiden kanssa Agrologien maailmanennätys saunomiset Runnilla
7.-9.11 Maaseutunuorten Syysparlamentti
Nurmeksessa
29.11
Marraskuun PerjantaiPirtelöt Suonenjoella
20.12 Maaseutunuorten Joulutulet ja SavoManujen Kinkkutempaus Siilinjärven juna- asemalla sekä joulukuun
PerjantaiPirtelöt Siilinjärvellä.

Kuva: SavoManut Syysparlamentissa Nurmeksen
Bomballa 50’luvun tunnelmissa.

HANKETOIMINTA

omistajanvaihdosmallit–
hanke loppui 28.2.2019. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Kohti tulevaa 2 -hankkeen kanssa sen projektipäällikön toimesta. Hankkeessa mallinnettiin sellaisten
maatilojen omistajanvaihdoksia, joissa
hallinta ei siirry sukulaisille. Erityistä huomiota kiinnitettiin maatilojen ostamiseen ja
vuokraamiseen sekä jaetun yrittäjyyden
(sharefarming) mallin soveltuvuuteen Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi hanke kokosi
tämänhetkiset maatilojen myymisen ja
vuokraamisen markkinakanavat.
Uudet

Mallit työstettiin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa selvitettiin ensimmäiseksi, miten muiden toimialojen
yrittäjät toteuttavat omistajanvaihdoksia.
Mallit luokiteltiin: vuokraamiseen, osittain
vuokraamiseen, myymiseen, osittain myymiseen ja osakeyhtiöittämiseen.
Mallinnuksessa tarkastellaan toimivan
maatilan ostamisessa ja vuokraamisessa
niin myyjän kuin ostajankin näkökulmia,
velvoitteita ja omistajanvaihdoksen vaikutuksia. Asiantuntijatyöryhmä tarkasteli eri
malleissa erityisesti rahoitusta, lomitusta
ja verotusta. Mallitilan avulla vaihtoehtoja
verrattiin toisiinsa. Mielenkiintoisimpana
pidetyn jaetun yrittäjyyden mallin soveltumista Suomen oloihin selvitettiin myös kirjallisuuden pohjalta.
Tuloksia esiteltiin Kohti tulevaa 2 hankkeen tilaisuuksissa. Raportti löytyy MTK
Pohjois-Savon nettisivuilta ajankohtaista
tai Kohti tulevaa => omistajanvaihdoksiin
liittyviä linkkejä.
Kohti tulevaa II-hankkeen projektipäällikkönä toimii agrologi (YAMK) Anne-Mari
Heikkinen. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet olivat seuraavat: maatilojen omistajanvaihdoksiin ja kehittämiseen kannustaminen sekä tukitiedotus.
Vuonna 2019 Kohti tulevaa ja Kohti tulevaa 2 -hankkeissa pidettiin 13 tuki- ja 22
omistajavaihdos- sekä tilan kehittämiseen
liittyvää tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 1079 henkilöä. Lisäksi pidettiin asiantuntijoille yhteistyössä Voimaa arkeen
II-hankkeen kanssa kolme tilaisuutta (98
hlö). Syksyn osalta hankkeessa oli työharjoittelussa agrologiopiskelija Noora Ratilainen, joten hankkeella oli työpanosta
enemmän käytettävissä.
Alueellisissa ja tuotannonsuuntakohtaisissa tilaisuuksissa oli osallistujia lähes
saman verran kuin edellisvuonna, vaikka
suuria muutoksia tukipuolelle ei tullutkaan.

Tilaisuuksissa käytiin läpi tukimuutosten
ohella tulevaa ohjelmakautta sekä tuotiin
esille ajankohtaisia tilan kannattavuuteen
liittyviä seikkoja.
Keskustellen hyvä omistajanvaihdos tilaisuudet toteutettiin keskustellen ja näin ollen jokainen tilaisuus muotoutui omanlaisekseen riippuen osallistujien kysymyksistä.
Omistajanvaihdoksiin liittyen oli
useita segmentoituja tilaisuuksia. Tilan kehittämiseen liittyvät tilaisuudet toteutettiin
pääsääntöisesti oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Varsinkin syksyn 2019 tilaisuudet tallennettiin ja tallenteet ovat katsottavissa Kohti Tulevaa /MTK Pohjois-Savon
YouTube tai MTK Pohjois-Savon Facebook sivulla. Tallenteista riippuen katsojamäärät ovat olleet muutamasta sataan
saakka. Syksyn 2019 reaaliaikaisista osallistujista yli puolet oli mukana verkon välityksellä.
Hankkeessa toteutettiin painotuotteina tukikalenterit kaudelle 2019-2020; yhteistyössä Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja
Pohjois-Karjalan
toimijoiden
kanssa.
Näillä näkyminen tukikalenteri oli viimeinen pohjoissavolaisille räätälöity kalenteri.
MTK-Pohjois-Savon Facebook sekä liiton
sivujen alasivuja käytetään tiedotukseen,
MTK-Pohjois-Savon liiton sivut ovat liittojen sivuista seuratuimmat 22 300 käynnillään (toukokuu-joulukuu välisellä ajalla).
Kaikkien tilaisuuksien luentomateriaalit
ovat www.kohtitulevaa.fi-sivustolla. Lehtiilmoituksia ja sähköpostiviestintää MTK:n
jäsenille toteutettiin useaan otteeseen tilaisuuksista. Kuntien maaseutuasiamiesten
kautta tieto saavutettiin kaikille tuensaajille
ennen jokaista tilaisuutta. Medialle lähetettiin lehdistötiedotteet lähes jokaisesta tilaisuudesta.
Innostu tiedosta!–hanke aloitti toimintansa teknisesti 1.11.2019. Vuoden lopulla yhteistyöhankkeelle valittiin projektipäälliköksi Anne-Mari Heikkinen. Varsinainen toiminta alkaa 2020 vuoden puolella.

Voimaa arkeen II –hanke jatkoi 2018 alkanutta toimintaa. Hanke toimii vuoden
2020 loppuun. Hankkeiden projektipäällikkönä toimii Sosionomi (AMK) Niina
Suorsa.

Välitä Viljelijästä-projektin ostopalvelusitoumusten puoltajana vuoden 2017
alusta lähtien, sitoumuksia on käytetty
Pohjois-Savossa 309 kappaletta, eniten
koko maassa.

Voimaa arkeen II –hanke tuotti viljelijöille
ja muille maaseudun yrittäjille tilakohtaista
apua ja tukea matalalla kynnyksellä, joka
on osoittautunut hankkeen parhaaksi työkaluksi. Hankkeessa kartoitetaan kokonaistilanne niin yrityksen kuin elämäntilanteen osalta ja etsitään yhteistyöverkosto
auttamisen tueksi. Hanke pystyi reagoimaan avun tarpeeseen nopeasti ja saamaan tietoa usein muita toimijoita aiemmin
tiloilla tapahtuvista isoista muutoksista.
Voimaa arkeen II –hankkeessa oli mukana
120 tilaa 2019 vuoden lopussa.

Hankkeessa järjestettiin Melan kanssa yhteistyössä varhaisen välittämisen treffit sidosryhmille keväällä ja syksyllä. Lisäksi toteutettiin yhteistyössä Kohti Tulevaa 2hankkeen kanssa koulutuspäivä aiheella
tilan taloudellinen kriisi ja siinä auttaminen.
Sidosryhmät osallistuivat tapahtumiin kiitettävästi. Viljelijöille järjestettiin Melan tukemana Mielenterveyden ensiapu1-koulutuksia, jotka saivat kiitettävää palautetta.
Hankkeessa pystyttiin olemaan tukena ja
apuna isoissa muutostilanteissa järjestämällä yhteistapaamisia eri toimijoiden kesken ja olemaan välissä luottamuksen rakentajana. Näihin tilanteisiin etsittiin sopiva asiantuntijajoukko, kartoitettiin vaihtoehdot, tehtiin toimintasuunnitelma sekä
ohjattiin viljelijät keskusteluavun piiriin.
Näin pystyttiin useimmissa tapauksissa
mahdollistamaan yritystoiminnan jatkuminen tai hallittu alasajo.

C-ALUEEN YHTEISTYÖ 2019

Sidosryhmien tapaamisessa keväällä 2019 projektipäällikkö Niina Suorsa ja Melan Välitä viljelijästähankkeen vetäjä Pirjo Ristola

Hanke on toiminut puolueettomana tahona
ja tarjonnut keskusteluapua sekä tukea
vaikeissa tilanteissa. Eri tahojen yhteisneuvotteluja on hyödynnetty hyvin erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi valvontaeläinlääkärikäynneillä, rahoitus- ja vahinkovakuutusneuvotteluissa ja tilan osallisten keskinäisten vuorovaikutusongelmien
avaamiseksi. Hanke on toiminut Melan

C-alueen liitot kokoontuivat kertomusvuonna kahdesti. Ylivieskassa kokoonnuttiin keväällä 26.3.2019 ja paikalla oli 22
henkilöä. Järjestäytymisen yhteydessä
päätettiin, että kaudelle 2019-2020 puheenjohtajana toimii Tero Lahti MTKKeski-Suomesta,
varapuheenjohtajana
Jari Ahlholm MTK-Pohjois-Suomesta ja
sihteerinä Matti Tyhtilä MTK-Pohjois-Suomesta. Kokouksessa käsiteltiin kevään
valtuuskunnan esityslistaa, josta merkittävimpänä kohtana se, ettei Matti Heikkilä
ole käytettävissä valtuuskunnan 2. varapuheenjohtajan tehtävään ja hänen tilalleen valitaan kevään valtuuskunnassa
uusi henkilö.

Yleisesti kokouksessa odotettiin MTK:n
johtokunnalta näkyvämpää ulostuloa hallitusohjelman tavoitteista. Ympäristökeskustelu käy kuumana ja myös tukipolitiikka
on Reijo Karhisen raportin ohella ollut
esillä. Todettiin, että tukikelvottomien peltojen osalta muutokset ovat mahdollisia,
jos niin halutaan ja tämä noussee esille,
kun tukioikeuksien jatkosta päätetään seuraavan ohjelmakauden alussa. Toiveissa
oli, että Karhisen raportti otetaan pohjaksi
seuraavan hallitusohjelman rakentamisessa. Kokouksen puheenjohtaja esitteli
MTK-Keski-Suomen aloitteen MTK:n valtuuskunnalle. Aloitteessa penättiin MTK:n
toimia Reijo Karhisen raportin esittämiin
toimiin.
Perttu Pyykkönen esitteli kokoukselle järjestöuudistuksen tilannetta. Mallisääntöjen
hyväksyntä siirretään syksyn valtuuskuntaan ja valmistelua jatketaan saatujen lausuntojen pohjalta. Kevään valtuuskuntaan
saatetaan tiedoksi mm. jäsenpalvelurekisteri, yhdistysten kehittämisohjelma, viestintä ja koulutusuudistus. Järjestöuudistuksen talousasioissa johtokunnan jäsen
Mauno Ylinen totesi, että yhdenkään liiton
talous ei muutoksen takia heikkene.
C-alueen liittojen syksyn kokous pidettiin
Karstulassa 12.11.2019 ja paikalla oli 37
henkilöä. Kokouksen pääkohtana oli järjestöuudistus, jota esitteli järjestöjohtaja
Perttu Pyykkönen. Liittojen kehittämisohjelmien pääkohtiin kuuluu mm: yhteistyö,
toimivat työkalut, osaamisen tukeminen,
mahdollisuus toimia järjestössä nykyistä
laajemmin, yhdistyksille enemmän tukea,
yhdistystoiminnan kannustimet, viestintä
näkyville, arvostetut jäsenpalvelut ja paremmin kohdentuvat jäsenedut. Keskustelussa nousi esille järjestön viestinnän nykytila, kehittäminen ja riittävän panostuksen varaaminen siihen koko järjestön
osalta. Järjestön tulee kehittää niin ulkoista kuin sisäistä viestintää. Järjestön
viestinnästä toivottiin keskustelua valtuuskunnan yleiskeskusteluun. Muissa asi-

oissa esille nousi toive saada MTK:n johtokunnan jäseniltä puheenvuoro paikallisyhdistysten kokouksiin vähintään sähköisesti. Tämä todettiin mahdolliseksi ainakin
nauhoitteen osalta.
MELA-YHTEISTYÖ
MTK- Pohjois-Savo toimi vuoden aikana
yhteistyössä Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen kanssa viljelijöiden sosiaaliturvaan
liittyvissä asioissa. Pohjois-Savon alueella
toimi kolme asiamiestä. MELA:n yhteyshenkilönä Pohjois-Savon alueella vuoden
aikana oli Jari Kauhanen. Liiton toimihenkilöt ovat tiedottaneet viljelijöitä sosiaaliturvaan, työhyvinvointiin ja eläketurvaan liittyvissä asioissa.

TIEDOTUS
Itä- ja Keski-Suomen alueen yhteinen
lehti
MTK Etelä-Savo, MTK Pohjois-Karjala,
MTK Keski-Suomi ja MTK Pohjois-Savo
tekivät yhteisen tiedotuslehden. Tiedotuslehti jaettiin 21.10 Maaseudun tulevaisuuden liitteenä. Jakelumäärä oli 17 500 kpl.
Lehden tekemisestä vastasi Savonmaa ja
päätoimittajana toimi Vesa Kallio. Lehden
voi lukea myös sähköisenä
https://issuu.com/suomalainenmaaseutu/docs/neliveto
Viestintä
MTK-Pohjois-Savon nettisivut uusiutuivat
keväällä 2019 osana MTK:n nettisivu-uudistusta. Sivuilta löytyy pysyväisluonteisia
uutisia ja liiton toiminta-aikataulu. Jokapäiväisessä viestinnässä käytetään facebook-sivua, jolla oli vuoden 2019 lopulla
noin 1 400 seuraajaa. Syksyllä 2019 otettiin uutena viestintämuotona käyttöön Instagram-tili. Jäsenyhdistyksille viestintää.
Yhdistysten ja liiton luottamushenkilöille
on myös oma suljettu facebook-ryhmä.

LIITON TOIMISTO
Liiton toimisto on osoitteessa Tehdaskatu
37-39, Kuopio. Yhteistoimistossa työskentelevät MTK-Pohjois-Savon lisäksi MHYPohjois-Savo, Maaseutuammattiin ry,
Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelu ja
MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö.
Toimistoon saatiin vapaasti seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Maaseudun Tulevaisuus, Savon Sanomat, Koneviesti Metsänomistajat, Suomalainen maaseutu, AtriaTuottaja, Maatilan Pirkka, Kotieläin, Maitotalous, Kylvösiemen, Leipä Leveämmäksi, Ruoka-Suomi, Savon Yrittäjä,
Metsä Groupin Viesti, Metsästäjä, Työeläke, Mela tänään, OP-Pohjola –lehti,
Työ-Terveys-Turvallisuus, Koti, Landbygdens Folk, Miilu, Kasvussa Boreal Kasvinjalostus Oy:n tiedotuslehti, Sähköviesti,
Polte Vapo-konsernin sidosryhmä- ja asiakaslehti, Op:n talouslehti Chydenius,
ProAgria Itä-Suomi-tiedotuslehti, Riistan
vuoksi Suomen Riistakeskuksen lehti,
Maanomistajain liiton jäsenlehti, Metsään
Metsäkeskuksen asiakaslehti.
Lehdille,
jotka
ovat
lähettäneet
toimistoomme vapaakappaleet esitämme
parhaat kiitokset.
Kuva alla: Elinkeinoministeri Katri Kulmuni Kivennavan maa- ja metsäiltamissa elokuussa 2019

MTK-POHJOIS-SAVON JÄSENETUSOPIMUSTEN YHTEISTYÖKUMPPANIT
Sähkö; Väre Oy, Lisätietoja puh.
03 7773131.
Maa- ja metsätalouden ATK-ohjelmat;
Suonentieto Oy, lisätietoja;
http://www.suonentieto.fi
Biofenno Avoin Yhtiö, Tuovi Tuotevirtakirjanpito lisätietoja www.tuovi.fi
Hitsauskaasut; Woikoski, lisätietoja
www.woikoski.fi tai kysymällä puh. 017570 2600
Kylpylä ja hyvinvointipalvelut: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, puh. (017) 476 111

Lisätietoja jäseneduistamme
www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/jasenedut
Vuonna 2020 valtakunnalliset jäsenedut
uusiutuvat. Tutustu niihin! MTK:n kaikki jäsenedut löytyvät MTK:n kotisivuilta
www.mtk.fi/jasenedut

Puitesopimuksen
allekirjoittaminen
Järviseudun/Kallaveden työterveyden kanssa, toimitusjohtaja Anne Juntunen ja Jari Kauhanen

OSUUSKUNTA MAITOSUOMI ALOITTI
TOIMINTANSA

Uusi Osuuskunta Maitosuomi aloitti toimintansa 1.9.2019 Osuuskunta ItäMaidon
ja Maitosuomen sulautuessa yhteen. Muutaman toimintakuukauden aikana osuuskunnan hallinto on järjestäytynyt ja toimintoja hiottu tehokkaammiksi.
Osuuskunta Maitosuomen kotipaikka sijaitsee Lapinlahdella. Ensimmäinen uuden
osuuskunnan edustajiston vaali pidettiin
marraskuussa 2019. Vaalissa Maitosuomen edustajistoon valittiin 58 jäsentä. Yksi
jäsenistä on Osuuskunta Maitosuomen jäsenmeijerin, Evijärven Osuusmeijerin
edustaja. Pohjois-Savosta valittiin edustajistoon 19 maitotilayrittäjää. Puheenjohtajaksi edustajisto valitsi Paula Kalevan Teuvalta ja varapuheenjohtajaksi Jussi Väänäsen Kuopion Maaningalta.
Osuuskunnan liiketoimintoja ovat Valion
omistuksen sisällään pitävä sijoitustoiminta, yhdessä Osuuskunta Pohjolan Maidon kanssa toteutettava maidontilitys ja taloushallinto, tasapuoliset ja laadukkaat
omistajapalvelut omistajatiloille, kehittyvä
Valmakauppa,
yhteistyökumppanien
kanssa toteutettavat tilasäiliöpalvelut sekä
Valion organisoima maidon keräily.
Osuuskunnan viralliset kielet ovat suomi ja
ruotsi.
Osuuskunta Maitosuomi on Valioryhmän
suurin omistajaosuuskunta 42,7 prosentin
omistusosuudella
Valion
osakkeista.
Osuuskunta Maitosuomen omistaa noin
2300 maitotilayrittäjää laajalla alueella,
joka ulottuu ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta
Pohjois-Karjalaan ja Pirkanmaan pohjoisosista Ylä-Kainuuseen. Tammikuulla 2020
Maitosuomella oli Pohjois-Savon alueella
733 omistajayrittäjää. Kuopio, Kiuruvesi,
Lapinlahti ja Vieremä ovat maitomääriltään suurimmat Osuuskunta Maitosuomen

alueen kunnista. Pohjois-Savon alueen tilojen maito ohjautuu jalostettavaksi pääasiassa Valion Lapinlahden tehtaalle.
Maitosuomen omistajatilojen tuottama
maitomäärä oli vuonna 2019 vajaat 888
miljoonaa litraa eli noin puolet kaikesta Valioryhmässä tuotetusta maidosta. Tilojen
keskimääräinen maidontuotanto vuonna
2019 oli noin 365 000 litraa. Maidonkeräilyssä oli vuoden lopussa 34 maitoautoyhdistelmää.
Osuuskunta Maitosuomen tavoite on olla
Suomen maidontuotannon suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Osuuskunta pyrkii tilittämään omistajayrittäjilleen mahdollisimman korkeaa tuottajahintaa. Omistajahallinnon ja henkilöstön yhteistyössä määrittämää Maitosuomen tulevaisuuden suuntaa, tavoitteita ja konkreettista toimintaa
arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti. Omistajapalveluissa kärkinä ovat vastuullisen
maidontuotannon kehittäminen, pyrkimys
hiilineutraaliin maidontuotantoon ja tilojen
kehittäminen yhdessä maitotilayrittäjien ja
yhteistyökumppanien
kuten
MTK:n
kanssa. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, maitotilayrittäjien toiveita kuunnellen.
Valmakauppa on ainoa kotimaisessa
omistuksessa oleva maataloustarvikekauppaketju. Osuuskunta Maitosuomen
alueella toimi vuoden 2019 lopussa 17
Valmakauppaa. Valmaverkkokauppa ja
maitoautotoimitukset ovat Valmakaupan
keskeisiä toimintoja, joita lähivuosina kehitetään edelleen.

Ilpo Lukkarinen
Toimitusjohtaja, Osuuskunta Maitosuomi

LÄHITAPIOLA PANOSTAA VAHINKOJEN
ENNALTAEHKÄISYYN
MAATILOILLA
Maatilojen vakuuttajana ja elämänturvayhtiönä LähiTapiola haluaa panostaa
asiakkaidensa turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin ennakoivasti.
Olemme panostaneet Pohjois-Savossa
jo vuosien ajan maatilojen turvallisuuden kehittymiseen erilaisilla toimenpiteillä. Olemme huomanneet muutamien
palovahinkojen kautta pienkuormaajien
olevan merkittävä paloriski ihmisille,
eläimille ja maatilojen rakennuksille.
Sen vuoksi haluamme osallistua pienkuormaajien huoltokuluihin niiden kuljetuskulujen osalta. Pelastusopiston ja
Savonian kanssa jatkamme MATUKE –
maatalouden turvallisuuden kehittäminen hanketta. Hanke on tavoittanut viljelijöitä ja heidän työntekijöitään turvallisuuskoulutuksiin mutta osallistujia
hyville kursseille kaivataan aiempaa
enemmän. Turvallisuusasioiden osaaminen nostaa työtehoa ja kannattavuutta, joten koulutukset varmasti kannattavat.
Ennaltaehkäisevästä asiantuntemuksesta apua pitkässä juoksussa myös
asiakkaille
Maatilat ovat ympäristönä vaativia ja erittäin alttiita henkilö-, rakennus- ja konevahingoille. Pitkällä jänteellä haluamme vaikuttaa vahinkojen vähenemisen kautta siihen, että LähiTapiolan asiakkaana vakuutukset olisivat edullisia. Kun meille kaikille
sattuu vähemmän vahinkoja – ei maksuja
tarvitse kerätä niin paljoa. Olemmekin
viime aikoina kiinnittäneet huomiota mm.
traktorien huoltoihin valmistajien ja huoltoliikkeiden osalta, kun olemme havainneet
tietyissä merkeissä ja malleissa puutteita,
kuten esimerkiksi ripustusten pettämistä,
kertoo LähiTapiola Savon korvausjohtaja

Risto Rissanen. Laajan kumppaniverkostomme avulla asiakkaat saavat tukea
maatilan turvallisuuden parantamiseen ja
vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Monet savolaiset tilat ovatkin kohentaneet omaa,
eläinten ja tuotantorakennusten turvallisuutta, suojaamalla pienkuormaajien säilytyspaikat paremmin asentamalla niihin
suosittelemamme kohtuuhintaiset automaattisammuttimet, jatkaa Rissanen.
Tarjoamme asiakkaillemme tukea turvallisuuden parantamiseen maatiloilla muutenkin mm. sähkötarkastusten, lämpökuvausten tai vaikkapa lahjoittamalla turvasytyttimiä riskialttiisiin loisteputkivalaisimiin. Turvallisuusteot, kuten hyvä pisteytys maatilan turvallisuuskartoituksessa,
näkyy suoraan pienempinä vakuutusmaksuina.
Haluamme auttaa varautumaan erilaisiin riskeihin myös terveyden ja talouden osalta.
Jokainen henkivakuutuksen ottanut asiakkaamme joka on MTK:n jäsen, saa veloituksetta Firstbeat- mittauksen joka toinen
vuosi. Tällä tavoin haluamme havahduttaa
asiakkaitamme miettimään oman jaksamisen rajoja, kertoo liiketoimintajohtaja Jani
Kaarivaara.
LähiTapiolan TerveysHelppi-sovellus tuo
terveys- ja lääkäripalvelut asiakkaan taskuun. Maatilayrittäjän elinkeinolle yksikin
sairauslomapäivä huonoon aikaan saattaa
olla kohtalokas, pidemmästä poissaolosta
puhumattakaan. Yrittäjälle ei myöskään
ole kustannustehokasta keskeyttää esimerkiksi kylvötyöt, voidakseen vierailla
kymmenien kilometrin päässä sijaitsevassa terveyskeskuksessa. Ennemmin
töitä tehdään jopa sairaana, tai sitten menetetty työaika kurotaan umpeen tekemällä kahta kauheammin hommia, sanoo

Kaarivaara. Maatilayrittäjän ottamat vakuutukset tuovat apua terveyteen liittyvissä huolissa poistumatta tilalta. Lähes
kolme neljästä TerveysHelpin kautta tulleesta tapauksesta pystytään hoitamaan
etänä ilman, että potilaan on lähdettävä
käymään lääkärillä. Terveyshelppiä voi
käyttää LähiTapiolan tapaturma- ja sairaskuluvakuutuksilla. Meidän asiakkaamme
saavat kattavat terveyspalvelut käyttöönsä
missä päin Suomea tahansa ja suosittelenkin lataamaan LähiTapiolan Terveyshelppi- appin kännykkään jolloin asiat hoituvat chatilla tarvittaessa kuvan ja videon
kera, Kaarivaara sanoo.
Elämänturvayhtiöstä tukea jatkuvuuteen
Olemme paikallisesti mukana tukemassa
asiakkaidensa jaksamista rahoittamalla
MTK:n Voimaa arkeen- hanketta. Olemme
olleet kiitollisia siitä konkreettisesta tuesta,
minkä hanke on saanut aikaiseksi.
Olemme jäseniä myös Maaseutu ammattiin Ry:ssä koska meille on tärkeää, että
maaseutu elää virkeänä myös tulevaisuudessa, kertoo Kaarivaara ja kiittelee toiminnoista vastaavia Suorsan ja Mäntyniemen Niinaa hyvästä ja vaikuttavasta yhteistyöstä.
Kun vahinkoja sattuu vähemmän, kaikki
voittavat. Lue lisää lahitapiola.fi/maatilat
MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS
OY ─ Maanläheinen lakitoimisto
Arviointikeskus on MTK:n, MTK-liittojen
sekä SLC:n omistama jäsenistön oma lakitoimisto, joka tuottaa laadukkaita asiantuntijapalveluita kiinteistö-, ympäristö- ja
sopimusoikeudellisissa asioissa, perhe- ja
perintöoikeusasioissa, maantie- ja lunastustoimituksissa sekä kiinteistöjen arvioinneissa ympäri maan.

Arviointikeskuksella on perinteistä paikallista asianajo- tai lakitoimistoa laajempi ja
erikoistunut palvelutarjonta. Omistuspohjan ja kokemuksemme vuoksi voimme tarjota jäsenistölle monia eri palveluita, jotka
yhdistettynä muodostavat toisiaan vahvistavan palvelukokonaisuuden ja tuottavat
heille lisäarvoa. Teemme yhteistyötä paikallisten MTK-liittojen kanssa. Maanläheinen palvelumme kattaa jäsenten auttamisen neuvonnasta oikeudenkäynteihin asti.
Vuoden 2019 aikana Arviointikeskus hoiti
yhä keskitetymmin maa- ja metsätalousyrittäjien sekä kiinteistönomistajien toimeksiantoja. Hoidimme myös projektinomaisia toimeksiantoja vesi- ja viemäriliikelaitosten sekä kaupunkien kanssa.
Näissä projekteissa keskeisessä osassa
olivat erityisesti kiinteistönomistajien sekä
maa- ja metsätaloustuottajien saamien
korvausten laadukas määrittely. Arviointikeskuksen lakimiehet ovat vuoden aikana
hoitaneet toimeksiantoja myös MTK-Pohjois-Savon alueella esim. osayleiskaavaasiassa, perinnönjaoissa, yhtymän purkamiseen liittyvissä asioissa, laina-asioita
koskevissa neuvotteluissa ja riita-asioissa,
korvausvaadeasioissa ja eläinsuojeluasioissa.
MTK:n jäsenten käytettävissä on ollut
koko vuoden maksuton sähköpostitse toimiva pikaneuvontapalvelu. Se on saanut
erittäin hyvän vastaanoton ja olemme saaneet sitä kautta jäsenten yhteydenottoja
lähes päivittäin. Tästä jäsenedusta on kerrottu lisää MTK:n kotisivulla valtakunnallisissa jäseneduissa.
Vuoden 2019 aikana panostimme tiedon
jakamiseen sosiaalisen median kautta.
Kokosimme Arviointikeskuksen kotisivulle
www.arviointikeskus.fi referenssejä hoitamistamme toimeksiannoista. Ajankohtaista tietoa ja tietoiskuja olemme lisänneet Facebook ja Instagram tileill

Toiminnanjohtajan arvio MTK PohjoisSavon taloudesta ja toiminnasta
MTK Pohjois-Savon tilinpäätös vuodelta
2019 toteutui lähes budjetoidun mukaisesti. Säätiön avustus osuus jäi hieman
budjetoidusta Pohjois-Savon Maataloustuottajain toiminnan lakkautumisesta johtuen ja tämän seurauksena tilinpäätös on
2247 euroa tappiollinen. Taseessa olevat
osakkeet olivat vuoden lopussa myönteisen kurssikehityksen johdosta 51900 euro
edellisen vuoden arvoa korkeammalla tasolla myös rahastosijoituksen arvonkehitys on positiivinen. Osakkeilla ei ole tehty
kauppaa, osakkeet ovat osinkotuottoa varten. Liitto on maltillisesti nostanut jäsenmaksuja yleisen kustannuskehityksen mukaisesti ja pitänyt toiminnassa tiukkaa
meno kuria. Kustannusten hallinnassa tärkeää toimistoresurssien hyödyntäminen
yhteistyöllä Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja Itä- ja Keski-Suomen MTK liittojen yhteistoiminta mm. luottamushenkilötilaisuuksien ja valiokunta
toimintojen osalta. Myös yhteistyö PohjoisSavon muiden elinkeinoelämän järjestön
kuten Savon yrittäjien kanssa on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Liiton taloustilanteeseen vaikuttaa myös yhdistysten taloustilanne. Alueen yhdistysten
taloudellinen tilanne on pysynyt kohtuullisen vakaana, vaikka jäsenmäärä on vähentynyt ja alan kannattavuus on ollut pitkään heikkoa. Yhdistysten keräämät jäsenmaksut ovat pysyneet noin 700 000
euron tasossa. Yhdistysten taseiden yhteen laskettu loppusumma on yli 2,8 milj.
euroa.
Pohjois-Savossa
yhdistysten
omaan toimintaan jää eniten varoja kerätyistä jäsenmaksuista. Osuus on kuitenkin
kääntynyt laskuun. Nykyresursseilla Liitto
on pystynyt toteuttamaan toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät ja henkilöresurssit on pystytty säilyttämään. Lisäresursseja alueen kehittämiseen on saatu Liiton

toteuttaman hanketoiminnan kautta. Liitto
on toteuttanut Kohti Tulevaa II ja Voimaa
Arkeen II hankkeita sekä ollut mukana
muiden kehittämishankkeiden ohjausryhmä ja yhteistyössä. Hanketoiminnan liikevaihto on ollut noin 250 000 euron vuositasolla, mikä taseemme huomioon ottaen se taso, missä voidaan olla mukana.
Nykyiset hankepäätökset ovat vuoteen
2020 ja 2022 saakka.
MTK:ssa on menossa järjestöuudistus,
jossa uudistetaan jäsenmaksujärjestelmää. Uudistuksella on taloudellisia vaikutuksia niin yhdistysten kuin liiton toimintaan. 2021 yhdistykset määräävät jäsenille oman jäsenmaksun yhdistysten
omaan toimintaan ja valtuuskunta tekee
päätöksen edunvalvontamaksusta MTK:n
ja liittojen toiminnan rahoittamiseen. Uudistuksen tavoitteena on turvata ja kehittää niin yhdistysten toimintaa kuin liittojen
maakuntatason toimintaa. Pohjois-Savon
yhdistykset ovat jo nyt lähempänä uutta jäsenmaksumallia kuin muiden liittojen alueella, koska yhdistykset perivät jäsenmaksut pääosin tilamaksulla ja peltohehtaarimaksulla, metsähehtaarien kautta perittävistä maksuista on valtaosin luovuttu. Pohjois-Savon osalta toivomme, että uudistuksen vaikutukset toimintaan ja talouteen
ovat positiiviset.
Liiton talouteen 2020 vaikuttaa positiivisesti Pohjois-Savon Maataloustuottajain
säätiöltä palautuvat varat ja MTK:n eläkesäätiötä palautuva ylijäämäkate.
Kuopiossa 18.3.2020
Jari Kauhanen
Toiminnanjohtaja

TOIMINTA VUONNA 2020
MTK Pohjois-Savon toimintasuunnitelmassa toteutetaan MTK:n strategiaa ja
MTK:n toimintasuunnitelmaa MTK liitoille kuuluvilta osin. MTK Pohjois-Savon toimintasuunnitelmassa on tiivistelmä MTK:n toimintasuunnitelman
keskeisimmistä kohdista.
Visiomme on; Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla.
MTK:n strategiaan sisältyy kolme painopistealuetta, joille kullekin on määritelty tavoitteet. Strategiset painopisteet
ovat seuraavat:
1) vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja
2) markkinoilla on mahdollisuuksia
3) uutta potkua järjestön toimintaan
MTK:n valtuuskunnan vahvistamat yhteiset avaintavoitteet vuodelle 2020 ja
niitä toteuttavat toimenpiteet
1. Maatalouden tulot ja kannattavuus
käännetään kasvuun pitkän taantuman
jälkeen
• Vaikutamme hallitusohjelman toimenpanoon
maatalouden kannattavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
• Vaikutamme EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen sekä maaseutu- ja aluepolitiikan sisältöön. Pohjustamme tulevia neuvotteluja EteläSuomen kansallisten tukien jatkamiseksi. Varmistamme tukikokonaisuuden tasapainoa ja
tasapuolisuutta koko maassa.
• Vaikutamme EU:n monivuotisen rahoituskehykseen 2021−2027. Esitämme EU:n rahoituskehykseen riittäviä maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukivaroja sekä kauppasopimusten seurauksena syntyvien markkinakriisien hoitoon varautumista.
• Huolehdimme EU:n käymissä kauppaneuvotteluissa eläinten hyvinvoinnin ja eläinlääkinnän esilläpidosta sekä kestävän kehityksen
periaatteiden sisällyttämisestä tuleviin kaup-

pasopimuksiin. Pidämme esillä EU:n standardien mukaista elintarviketurvallisuutta eri tuoteryhmissä.
• Vahvistamme ruuantuottamisen taloudellisen kestävyyden edellytyksiä varmistamalla
viljelijöiden henkiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät. Osallistumme sosiaaliturvan, työhyvinvoinnin ja lomituksen kehittämistyöhön sekä
varhaisen välittämisen verkoston toimintaan.
• Varmistamme maatalousinvestointien rahoituksen jatkuvuuden vähintään nykytasolla.
Esitämme uusia ratkaisuja nykyisen rahoitusjärjestelmän heikkouksien poistamiseksi.
• Vaikutamme pakollisten alkuperä- ja pakkausmerkintöjen laajentamiseen koskemaan
kaikkia peruselintarvikkeita sekä vähittäiskaupassa, ravintoloissa että ruokapalveluissa.
Osallistumme merkintöjen näkyvyyden parantamiseen.
• Varmistamme riittävän kasvinsuojeluainevalikoiman erityisesti erikoiskasvien viljelyn turvaamiseksi.
• Vaikutamme maatalouden perustutkimus- ja
innovaatiorahoituksen riittävyyteen.
• Edistämme elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyötä koko ketjun kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuemme eri osapuolten edustajista
koostuvan kansallisen kestävän ruoantuotannon paneelin toimintaa.
• Edistämme ympäristötekijöiden huomioon
ottamista tuotteiden hinnoittelussa.
• Peltomaan hiilensidonnan todentamisen ja lisäämisen tavoitteenamme on edistää hiilinielukorvauksen kehittymistä uudenlaiseksi
maatalouden tulonlähteeksi.
• Vaikutamme siihen, että hallituskaudella laadittava kiertotalouden strateginen ja poikkihallinnollinen edistämisohjelma huomioi maa- ja
metsätalouden mahdollisuudet ja onnistuu
luomaan uusia markkinoita. Jatkamme Kiertoa
Suomesta.fi:n markkinapaikan käyttöönottoa.
• Vaikutamme hallituksen ravinteidenkierron
toimenpidekokonaisuuteen ja sen toteuttamiseen. Edistämme kierrätysravinteiden resurssitehokasta käyttöä.
• Korostamme bioenergiatuotannon mahdollisuuksia osana maatilojen elinkeinoja mm. hallituksen biokaasuohjelman valmistelussa.
• Huolehdimme siitä, että maa- ja metsätalouden harjoittajien sekä muilla yrittäjillä on käytettävissä eri yritysmuodot siten, ettei verotus
muodostu kynnykseksi valita juuri toimintaan
sopivin yritysmuoto. Varmistamme, että viljeli-

jöiden, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien verotus ei muodostu raskaammaksi
kuin muiden väestöryhmien.
• Teemme toimenpiteitä, joilla huolehditaan
maatalouden jatkuvuudesta koko maassa. Hajautettu tuotanto edistää koko maan asuttuna
pitämistä ja elinvoimaisuutta sekä turvaa huoltovarmuutta mahdollisissa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

2. Vahvistamme maanomistajan omaisuudensuojaa ja kohotamme metsänomistajien ja viljelijöiden arvostusta ilmasto- ja ympäristötoimijana
• Osallistumme ja vaikutamme ympäristöön
liittyvien lakien arviointeihin ja niiden mahdolliseen uudistamiseen. Korostamme, että lakien
tulee olla mahdollistavia sekä toiminnanharjoittajien ja maanomistajien kannalta realistisia. Vaikutamme lunastuslain uudistuksen
käynnistymiseen. Jatkamme maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua. Vaikutamme siihen, että mahdollisimman
pian säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.
• Osallistumme hallitusohjelmassa mainitun
maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman laadintaan korostamalla vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikutamme turvemaiden viljelyn
ja metsien hoidon kehittämiseen siten, että niiden tuotannon ilmastokestävyys paranee.
• Vaikutamme hallitusohjelmassa mainitun
maankäyttömuutosmaksun kehitystyöhön.
• Seuraamme vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutumista ja osallistumme uuden kauden (2022−2027) vesienhoitosuunnitelmien sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman valmisteluun.
• Osallistumme EU-tason ja kansallisten tutkimuslaitosten hanketoimintaan sekä poliittiseen valmisteluun, joissa kehitetään toimenpiteitä vesiensuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja ilmastokestävyyden parantamiseksi.
Edistämme maanomistajan valinnanvapautta
ilmasto- ja ympäristötoimissa.
• Korostamme läpileikkaavasti kestävää kehitystä ja sen kaikkia ulottuvuuksia: ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
tasapainon merkitys ei saa unohtua.
• Osallistumme aktiivisesti metsälain ja metsätuholain evaluointiin ja siitä mahdollisesti seuraaviin toimenpiteisiin. Käynnistämme omat
ennakoivat toimenpiteet evaluoinnin johdosta.

Vaikutamme siihen, että kotimainen metsälainsäädäntö ja metsien käsittely perustuu
metsäomistajien valinnanvapaudelle.
• Toteutamme ja osallistumme Kansallisen
metsästrategian 2025 toteutukseen.
• Osallistumme Metso-ohjelman toteutukseen
ja huolehdimme, että ohjelma toteutetaan kokonaisuutena.
• Vaikutamme siihen, että riistapolitiikkaa kehitetään siten, että se ottaa huomioon niin maakuin metsätalouden.
• Vaikutamme EU-politiikkaan suomalaisten
viljelijöiden ja metsänomistajien näkökulmasta.
• Laadimme MTK-järjestölle biodiversiteettiohjelman.
• Kannustamme ekosysteemipalveluiden tuotteistamiseen ja uusiin markkinoihin perustuvien rahoitusmallien luomiseen.
• Tuotteistamme metsien ilmastopalveluita ja
kehitämme niiden markkinoita sekä sopimuksellisten toimintamallien käyttöönottoa metsien ekosysteemipalveluiden tuotannossa ja
hyödyntämisessä.
• Osallistumme aktiivisesti PEFC-standardityöryhmän sertifiointikriteereiden sisällön tarkistamiseen. Vaikutamme FSC Suomen standardiin luonnoksen kuulemisprosessissa. Vaikutamme FSC kontrolloidun puun kontrollitoimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen.
• Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisella ja ennakoivalla otteella sekä
nykyaikaisilla viestintävälineillä ja -menetelmillä.
• Tiivistämme viestintäyhteistyötä luonnonvara-alan tutkijoiden kanssa ja viestimme
maa- ja metsätalouden roolista ilmastomuutoksen hillitsijänä sekä uusista tutkimustuloksista.
• Valmistaudumme vuoden 2021 kuntavaaleihin tuottamalla materiaalia sekä järjestön että
ehdokkaiden käyttöön. Pyrimme aktivoimaan
MTK:n jäseniä ryhtymään ehdokkaiksi.

3. Vahvistamme MTK:n toimia viljelijöiden ja metsänomistajien markkinaosaamisen ja -aseman vahvistamiseksi
erityisesti yhteistyön kautta
• Huolehdimme, että jäsenille on tarjolla heidän markkina-asemaansa vahvistavia toimintamalleja.

• Varmistamme sähköisten markkinapaikkojen
(puukaupan Kuutio, KiertoaSuomesta ja viljakaupan Viljatori) käyntiinlähtöä ja jatkokehitystä.
• Edistämme uuden kysynnän syntymistä jäsenten tuotteille ja palveluille. esimerkiksi kehittämällä uusia toimintamalleja yhteistyön lisäämiseksi vientimarkkinoilla.
• Tuotamme jäsenten käyttöön tietoa markkinoiden ja kuluttajien odotusten muutoksista.
• Laadimme järjestön ja jäsenten käyttöön uuden kuluttajatyön ohjelman.
• Selvitämme kasvintuotannon kansallisten ja
kansainvälisten laatujärjestelmien soveltuvuutta ja kehittämistarpeita kotimaiseen tuotantoon.
• Tunnistamme jäsenistömme mahdollisuudet
muodostaa energiayhteisöjä ja edistämme
energiayhteisöjen, sekä muun hajautetun
energiantuotannon asemaa lainsäädäntöä
muutettaessa.
• Olemme mukana vahvistamassa MHY-kentän markkinaosaamista ja kilpailujuridista
osaamista.
• Edistämme puutavaran mittauksen valvontaja kehitystyötä ja vaikutamme, että siihen on
käytettävissä riittävät resurssit.
• Tuomme työmarkkinapolitiikkaan, työllistämisen sekä sosiaaliturvan uudistuksiin maaseutuelinkeinoille tarpeelliset mallit
• Varmistamme monipuoliset maaseudun yrittäjyyden rahoitusmallit

4. Jatkamme järjestöremonttia keskittyen erityisesti järjestön toiminnallisten
kehittämisohjelmien toimeenpanoon
• Rakennamme uuden jäsenpalvelualustan,
jossa on yhtenäiset ja eheät jäsentiedot. Niiden avulla pystymme viestimään jäsenkunnalle tehokkaammin ja kohdennetummin siitä,
mitä edunvalvonnassa on saatu aikaan ja mitä
jäsenpalveluita ja -etuja on tarjolla.
• Kehitämme jäsenetuja.
• Aloitamme MTK-liittojen ja MTK-yhdistysten
kehittämisohjelman toimeenpanon. Tuemme
liittojen ja yhdistysten kuluttaja- ja ympäristötyötä sekä viestintämateriaalilla että uusilla toimintamalleilla. Edistämme ja kehitämme MTKliittojen, metsänhoitoyhdistysten ja metsälinjan kenttäpäälliköiden yhteistä toiminnan
suunnittelua ja edunvalvontaa.
• Osallistumme aktiivisesti MHY-kehittämisohjelman toimeenpanoon.

• Toteutamme järjestöremontin kannalta välttämättömät sääntömuutokset.
• Aloitamme MTK:n uuden viestintästrategian
mukaiset viestinnän kehittämistoimet.
• Uudistamme järjestökoulutuksen uuden koulutusstrategian mukaisesti.
• Lisäämme valiokuntien ja verkostojen toiminnan suunnitelmallisuutta ja viestinnän ajantasaisuutta
• Osallistumme MHY-valtuustovaalien järjestämiseen syksyllä 2020.

MAATALOUSTUOTTAJAIN POHJOISSAVON LIITTO MTK-POHJOIS-SAVO
RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA
2020

VUODELLE

Liitto toimii sääntöjensä mukaisesti maa- ja
metsätalouden harjoittajien sekä maaseutuyrittäjien maakunnallisena etujärjestönä,
edistää ja valvoo jäsenten ja maaseudun väestön taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia,
toimintaedellytyksiä, yhteiskunnallisia etuja ja
oikeuksia sekä maaseutuvarallisuuden kestävää ja taloudellista käyttöä ja edistää maakunnan maaseudun elinvoimaa ja maaseudun tasapainoista kehitystä. MTK-Pohjois-Savon toiminnassa korostuu jäsenten tarpeista lähtevä
toiminta sekä järjestön ja jäsenten yhdessä tekeminen. MTK-Pohjois-Savo huomioi MTK:n
hyväksymät avaintavoitteet omassa toiminnassaan.
Tavoitteidensa saavuttamiseksi liitto tukee
MTK:n toimintaa, harjoittaa yhteistyötä ItäSuomen ja muiden C-tuotantotukialueen liittojen kanssa, toimii yhteistyössä alue- ja maakuntahallinnon, luonnonvara-alan koulutusorganisaatioiden, neuvontajärjestön ja muiden
maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, toimijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä
toimii verkostoituneena yhteistyössä maaseudun ja perusmaatalouden kehittämishankkeiden toimijoiden kanssa.
Liitto suorittaa sääntöjensä ja MTK:n edellyttämät tehtävät jäsenten etujen mukaisesti, tukee
yhdistysten ja maaseutunuorten toimintaa ja
toiminnan kehittämistä, toteuttaa sääntömää-

räiset kokoukset sekä johtokunnan ja valiokuntien kokoukset. Liitto kehittää ja edistää yhteistyötä, edunvalvonnallista työnjakoa, jäsenetuja ja palveluita naapuriliittojen kanssa,
edistää viljelijöiden, maaseutuyrittäjien ja metsänomistajien järjestäytymistä, aktivoi jäseniä,
maaseutunuoria ja naisia järjestötoimintaan
yhteistyössä MTK-yhdistysten kanssa.
Liitto järjestää MTK-yhdistysten ja maaseutunuorten luottamushenkilöiden kokoukset keväällä ja syksyllä. Liitto järjestää koulutuspäiviä yhdessä Itä-Suomen MTK-liittojen ja järjestökoulutuksen kanssa MTK-yhdistysten johtokunnille, maaseutunuorille ja sektorivastaaville, myös järjestötoiminnasta kiinnostuneille
jäsenille. Itä-Suomen MTK-liittojen kanssa on
yhteinen valiokuntatoiminta.
MTK-Pohjois-Savo viestii jäsenille monikanavaisesti huomioiden myös sosiaalisen
median. Koulutuksissa ja kokouksissa käytetään etäkoulutus- ja kokousjärjestelmiä. MTKjäsenlehti Mainiossa ilmestyvät liiton omat sivut ja yhteistyössä Itä-Suomen MTK-liittojen
kanssa tehdään yhteinen jäsenlehti. Liitto pitää aktiivisesti yhteyttä maakunnallisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin, poliittisiin päättäjiin
ja muihin tahoihin maaseutua ja maataloutta
koskevissa asioissa. Liitto tekee yhteistyötä
Savon yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa.

Maaseutunuoret
Maaseutunuorten toiminnalla edistetään nuorten osallistumista järjestötoimintaan ja tuodaan nuoria koskevia asioita keskusteluun ja
päätöksentekoon. Uusia jäseniä hankitaan tapahtumien ja koulutusten avulla. Tapahtumissa tarjotaan mahdollisuus verkostoitua
sekä hankkia tietoa oman yritystoiminnan ja
alan kehittämiseen. Tapahtumista keskeisin
on alkuvuodesta järjestettävä Kuusenkaristajaiset. Lisäksi järjestetään alueellisia kokoontumisia, osallistutaan Itä- ja Keski-Suomen liittojen välisiin tilaisuuksiin ja valtakunnallisiin
maaseutunuorten tilaisuuksiin. PerjantaiPirtelö -konsepti jatkaa joka kuukauden viimeisenä perjantaina toimintaa myös vuonna 2020
kiertäen eri yhdistyksiä. Valiokunta kokoontuu
neljä-kuusi kertaa vuodessa. Nuorilla on osaaikainen maaseutunuorten asiamies. Valiokunnan kokouksiin ja tapahtumiin on oma
määräraha liiton budjetissa. Valiokunta laatii

myös viestintäsuunnitelman vuodelle 2020.
Viestintä ja ulospäin näkyminen on keskeinen
osa uutta jäsenhankintaa ja toiminnan aktivoimista.
Valiokunnan toiminta jakaantuu vastuualueisiin, joista kukin valiokuntalainen valitsee itselleen yhden tiimin, jossa ideoidaan vuoden toiminnat: Tiimit ovat: Amk ja opiskelijatoiminta,
Kauppa- ja kuluttajatyö ja Politiikkatyö.

Tuotanto-, tuki- ja rakennepolitiikka
MTK-Pohjois-Savo toteuttaa yhteistyössä
MTK:n ja muiden toimijoiden kanssa tuotantopanosten hintaseurantaa ja tuottajia hyödyntävien markkinointiriskejä vähentävien markkinointiyhteistyön edistämistä, edistää tilojen välistä lähirehujen ja palveluiden kauppaa, laatutyötä ja sopimustuotantoa. Liitto työskentelee
viljelijöiden paremman aseman saavuttamisen
puolesta elintarvikeketjussa tukemalla suomalaisen ruokaketjun yhteistyötä, edistämällä kotimaisen ruuan kysyntää ja eläinten hyvinvointia.
MTK-Pohjois-Savo tekee tukiedunvalvontaa,
tiedottaa ja järjestää koulutusta viljelijöille, EUavustajille ja sidosryhmille tukien hakemisesta
ja viljelijöiden oikeusturvasta yhteistyössä
MTK-yhdistysten, maaseutuhallinnon ja niiden
alueellisten paikallisyksiköiden, ympäristöhallinnon ja neuvontajärjestön kanssa. Liitto seuraa viljelijöiden oikeusturvan toteutumista ja
puuttuu mahdollisiin oikeusturvaongelmiin yhteistyössä MTK:n ja maataloushallinnon
kanssa. Liitto toimii yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa kehittämis- ja yrityshankkeiden byrokratian vähentämiseksi. Liitto toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueellisten luonnonvarojen käytön ja hajautetun ja
bioenergiatuotannon ja yrittäjyyden edistämisessä.
MTK-Pohjois-Savo edistää maaseutuyrittäjyyttä, yrittäjien verkostoitumista, maatalouden
ja maaseutuyritysten työvoiman saatavuutta,
luonnonvara-alan koulutuksen ja opetuksen
kehittämistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämistä yhteistyössä MTK:n ja muiden toimijoiden kanssa. Liitto edistää sidosryhmien
kanssa maaseudun tietoliikenneyhteyksien
kehittymistä, tietotekniikan hyötykäyttöä, maa-

seudun palveluiden toimintaedellytysten parantamista ja muita maaseudun kehittämistoimia.
MTK-Pohjois-Savo toimii eri yhteistyötahojen
kanssa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen
maakunnan rakentamisessa sekä alue- ja
kuntarakenteen
palvelujen
vahvistamisessa. Liitto hallinnoi yrittäjien jaksamista ja
muutostilanteita tukevaa ESR-rahoitteista Voimaa Arkeen II- hanketta sekä Innostu Tiedosta- hanketta tiedonvälityshanketta. Liiton
luottamus- ja toimihenkilöt ovat mukana yhteistyötahojen hallinnoimien hankkeiden ohjaus- ja hankeryhmätyöskentelyssä.

Ympäristö- ja maapolitiikka
MTK-Pohjois-Savo tekee yhteistyötä MTK:n
kanssa vihreiden elinkeinojen lähtökohdista
elävän maaseudun, yksityisen maanomistusoikeuden, vastuullisen tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön puolesta. Liitto seuraa ympäristö- ja maankäyttölainsäädännön uudistamista, kaavoitusta ja
maanomistajien oikeusturvan toteutumista oikeusturvaongelmien, epäkohtien ja puutteiden
korjaamiseksi ja osallistuu yhdessä MTK:n
kanssa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointiin. Liitto
toimii
yhteistyössä
MTK:n kanssa maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi ympäristö- ja
maapolitiikan toimeenpanossa ja uudistusten
valmistelussa.
MTK-Pohjois-Savo tekee yhdessä MTK:n
kanssa töitä ympäristölupaprosessin keventämiseksi, eläinsuojien lannankäsittelyn ehtojen
järkevöittämiseksi ja valvontojen keventämiseksi ja jäsenten elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Liitto toteuttaa valiokunta- ja koulutusyhteistyötä Itä-Suomen
MTK-liittojen
ja
metsänhoitoyhdistysten
kanssa ympäristö- ja maapoliittisissa asioissa.

Veropolitiikka
MTK-Pohjois-Savo edistää verolainsäädännön tuntemusta, verosuunnittelua ja osaamista verotuksen eri osa-alueilla tiedottamalla
ja järjestämällä maakunnallista verokoulutusta
viljelijöille, maaseutuyrittäjille, metsänomista-

jille, tilitoimistoille ja muille veroilmoitusten laatijoille. MTK-Pohjois-Savo osallistuu Itä-Suomen MTK-liittojen elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan toimintaan, joka seuraa ja ottaa kantaa jäsenistöä koskeviin veroasioihin.

Sosiaalipolitiikka
Liitto toimii yhteistyössä MTK:n ja muiden toimijoiden kanssa sosiaaliturvan, työterveyshuollon ja lomituspalveluiden kehittämisen ja
jatkuvuuden turvaamisessa. MTK-PohjoisSavo osallistuu Itä-Suomen MTK-liittojen
osaaminen ja hyvinvointivaliokunnan toimintaan. Valiokunta toimii aloitteiden tekijänä jäsenten erityissosiaaliturvan kattavuuden parantamisessa, selkeyttämisessä ja kehittämisessä.
Liitto osallistuu lomituspalveluyksiköiden ja
työterveyshuollon yhteistyöryhmien toimintaan yhteistyössä tuottajayhdistysten nimeämien edustajien kautta. Liitolla on puitesopimukset kolmen toimijan kanssa työterveyshuollon palveluista maatalousyrittäjille. Liitto
tiedottaa sosiaaliturvaan liittyvistä asioista yhteistyössä Melan ja muiden toimijoiden kanssa
ja toimii Melan ja MTK:n liittojen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Liitto osallistuu maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työssä jaksamista parantavaan toimintaan sidosryhmien ja
yhteistyötahojen kanssa sekä tiedottaa maaseudun tukihenkilöverkoston toiminnasta.

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. Toimistosihteerija kirjanpitopalvelut ostetaan ostopalveluna.
Kehittämishanketyössä liitolla on 2 toimihenkilöä 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.

YHTEYSTIEDOT 2020
MTK POHJOIS-SAVON JOHTOKUNTA
Partanen
Räsänen
Korhonen
Nykänen
Tuomainen
Pekkarinen
Sirviö
Karjalainen
Åkerlund

Juha, pj.
Noora, vpj.
Kaija
Jarmo
Harri
Ville
Perttu
Timo
Jouko

PIELAVESI
LEPPÄVIRTA
LAPINLAHTI
KUOPIO
SIILINJÄRVI
KUOPIO
IISALMI
SUONENJOKI
VIEREMÄ

0500189212
0401541234
0405687624
0440926308
0505163518
0400384104
0503236194
0505245077
0405548373

jm.partanen@gmail.com
noora.hj.rasanen@gmail.com
kaijakooko@hotmail.fi
jarmo@mtynykanen.fi
harri.tuomainen@hotmail.com
ville.pekkarinen@dnainternet.net
perttu.sirvio@gmail.com
timo.karjalainen@pp5.inet.fi
jouko@akerlund.fi

0500371146
0500189212
0400875776
0503718403

huuskonen.jukka@gmail.com
jm.partanen@gmail.com
markkanen.saara@hotmail.fi
johanna.seppala@hussola.fi

0407302355
0442869010
0451131244
0400549641

tuomas.hakulinen@hotmail.com
henrik.kahonen@gmail.com
simo.raty85@gmail.com
markus.tenhunen@hotmail.fi

MTK:N VALTUUSKUNNAN JÄSENET
Huuskonen
Partanen
Markkanen
Seppälä

Jukka
Juha
Saara
Johanna

KIURUVESI
PIELAVESI
SUONENJOKI
SIILINJÄRVI

MTK:N VALTUUSKUNNAN VARAJÄSENET

Hakulinen
Kähönen
Räty
Tenhunen

Veli-Tuomas
Henrik
Simo
Markus

PIELAVESI
JUANKOSKI
KUOPIO
PIELAVESI

TILINTARKASTAJA

VARATILINTARKASTAJA

Seppo Koski, HTM

Juha Tissari, KHT, JHTT

TOIMINNANTARKASTAJAT
Kuosmanen
Kyllönen

Tuula
Eero

VARATOIMINNANTARKASTAJAT
KUOPIO
KIURUVESI

Röpelinen
Smolander

Kaija
Hannu

SONKAJÄRVI
TUUSNIEMI

TYÖVALIOKUNTA
Juha Partanen, Noora Räsänen, Jari Kauhanen, Sirpa Lintunen
MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA
Markkanen
Heiskanen
Juutinen
Kekäläinen
Korhonen
Kähönen
Ratilainen
Tenhunen
Tuomainen
Kuosmanen

Saara, pj
Anni-Katariina
Liisa
Ida
Johannes
Henrik
Noora
Markus
Harri
Vilma siht.

SUONENJOKI
SONKAJÄRVI
VIEREMÄ
KAAVI
VESANTO
JUANKOSKI
KUOPIO
PIELAVESI
SIILINJÄRVI

0400875776

markkanen.saara@hotmail.fi

0443041909
0503537997
0404146195
044286 9010
0445900516
0400549641
0505163518

liisa.juutinen@gmail.com
ida.kekalainen@gmail.com
johannes.korhonen@edu.savonia.fi
henrik.kahonen@gmail.com
noora.ratilainen@edu.savonia.fi
markus.tenhunen@hotmail.fi
harrituomainen@hotmail.com

EDUSTAJAT ITÄ- JA KESKI-SUOMEN MTK-LIITTOJEN YHTEISISSÄ VALIOKUNNISSA
ELINKEINOPOLITIIKKA JA YRITTÄJYYS-VALIOKUNTA
Pekkarinen
Laitinen
Kuosmanen
Lintunen

Ville
Aatu
Matti
Sirpa, sihteeri

KUOPIO
KUOPIO
IISALMI

0400-384104
0443623225
0400-374120

ville.pekkarinen@dnainternet.net
laitinen.aatu70@gmail.com
matti.kuosmanen1@gmail.com

KIURUVESI
SUONENJOKI

050-3259773
0400-579522

kaisa.huttunen@aittomaentila.com
hanninenriikkah@gmail.com

PIELAVESI
VIEREMÄ

0500-189212
0400-678024

juha.partanen@mtk.fi
apv@vornanen.net

RAUTALAMPI
KIURUVESI

0400-578115
0500-185525

timo.lindsberg@pp1.netsor.fi
tuomotikka1@gmail.com

IISALMI
SIILINJÄRVI

0503236191
0505163518

perttu.sirvio@gmail.com
harrituomainen@hotmail.com

Kaija
LAPINLAHTI
Henna
LEPPÄVIRTA
Niina, asiantuntija

040-5687624
050-3628436

kaijakooko@hotmail.fi
hennaseija@gmail.com

Timo
Tuomo

SUONENJOKI
SIILINJÄRVI

050-5245077
05056779443

timo.karjalainen@pp5.inet.fi
tuomo.seppala@hussola.fi

Noora
Jari

LEPPÄVIRTA
KUOPIO

0401541234
0405866767

timo.karjalainen@pp5.inet.fi
koivulan.tila@hotmail.com

KULUTTAJATYÖVALIOKUNTA
Huttunen
Hänninen
Lintunen

Kaisa
Riikka
Sirpa, sihteeri

LIHAVALIOKUNTA
Partanen
Vornanen
Kauhanen

Juha
Ahti-Pekka
Jari, sihteeri

LUOMUVALIOKUNTA
Lindsberg
Tikka
Kauhanen

Timo
Tuomo
Jari, sihteeri

MAITOVALIOKUNTA
Sirviö
Tuomainen

Perttu
Harri

OSAAMINEN JA HYVINVOINTI-VALIOKUNTA
Korhonen
Poutiainen
Suorsa
PELTOKASVIT
Karjalainen
Seppälä
ERIKOISKASVIT
Räsänen
Venäläinen

YMPÄRISTÖ- JA MAAPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Paananen
Räsänen

Markku
Noora

KEITELE
LEPPÄVIRTA

040-5888497
040-1541234

MTK-YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT
IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
SUONENJOKI
TERVOVESANTO
TUUSNIEMI
VIEREMÄ

Perttu
Jarmo
Pauli
Veijo
Tauno
Bartje
Aatu
Rauno
Noora
Mika
Tuula
Veli-Tuomas
Susanna
Rauni
Harri
Mikko
Saara

Sirviö
Nykänen
Mönkkönen
Karkkonen
Bruun
Harmoinen
Laitinen
Savolainen
Räsänen
Rönkä
Kuosmanen
Hakulinen
Raevaara
Pursiainen
Tuomainen
Väisänen
Markkanen

0503236191
0440926308
0400234662
0400674188
0405307838
0409007072
0443623225
0407364643
0401541234
0505223919
0504662710
0407302355
0400902103
0400287858
0505163518
0400656470
0400875776

perttu.sirvio@gmail.com
jarmo@mtynykanen.fi
paulimonk@hotmail.com
veijo.karkkonen@gmail.com
tauno.bruun@luukku.com
bartje.harmoinen@harmoinen.fi
laitinen.aatu70@gmail.com
raunosavolainen@pp.nic.fi
noora.hj.rasanen@gmail.com
mika.ronka@kotikone.fi
tuula.kuosmanen@gmail.com
tuomas.hakulinen@hotmail.com
suski.raevaara@gmail.com
rauni157@hotmail.fi
harrituomainen@hotmail.com
mikko.vaisanen@pph.inet.fi
markkanen.saara@hotmail.fi

Tiina
Aaro
Antero

Korhonen
Mustonen
Kettunen

0408281919
0405502537
050-5186710

tiina.korhonen@tilasiemen.fi
pj.tuusniemi@mtkps.fi
antero.kettunen@lahitapiola.fi

Piippo
Miettinen
Kantell
Sepponen
Lemettinen
Heinonen
Ratilainen
Piippo
Tiitinen
Ratilainen
Hartikainen
Kuhlman
Tossavainen
Korhonen
Ratilainen
Eskelinen
Hänninen

Jaana
Jenni
Vuokko
Juho
Jyri-Pekka
Sami
Noora
Jaana
Kari
Noora
Elina
Elina
Heli
Pasi
Noora
Rauni
Riikka

040-7233475
0405746967
044-9163659
0503474455
0503282933
0405254765
0442428272
040-7233475
0500167710
0442428272
0505283808
0404858917
0400424255
0442609692
0442428272
0407419941
0400579522

piippo10@gmail.com
miettinenjenni693@gmail.com
vuokko.kantell@gmail.com
juho.sepponen@gmail.com
jp.lemettinen@gmail.com
hene75@gmail.com
nooraratilainen.mtkps@gmail.com
piippo10@gmail.com
sihteeri.mtkleppavirta@gmail.com
nooraratilainen.mtkps@gmail.com
k.elina.hartikainen@hotmail.com
elinatk@gmail.com
tossavainen.heli@luukku.com
pasiaskokorhonen@gmail.com
nooraratilainen.mtkps@gmail.com
rauniesk@gmail.com
hanninenriikkah@gmail.com

Ritvanen
Pitkänen
Kumpulainen

Henna
Matti
Jouni

0443387592
044-3562357
0443611408

hennaritvanen@gmail.com
sihteeri.tuusniemi@mtkps.fi
jouni.kumpulainen@gmail.com

MTK-YHDISTYSTEN SIHTEERIT
IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
SUONENJOKI
TERVOVESANTO
TUUSNIEMI
VIEREMÄ

MAASEUTUNUORTEN YHTEYSHENKILÖT

IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
SUONENJOKI
TUUSNIEMI
VIEREMÄ

Ryymin-Murtorinne
Kekäläinen
Tukiainen
Mertanen
Kaila
Huuskonen
Hätinen
Hyvönen
Poutiainen
Rytkönen
Kokkonen
Jääskeläinen
Lappi
Korhonen
Snellman
Väisänen
Ikonen
Miettinen
Heiskanen

Sini
Kirsi
Tuomo
Tuomas
Sami
Tuija
Minna
Tuomas
Lari
Markus
Niina
Tarja
Jouko
Pasi
Juho
Mikko
Lauri
Tatu
Lassi

0405943876
0407344243
0405278379
0442779219
0505000763
0409306707
0503727093
0400655753
0505291522
0452346743
0407042318
045176 6544
0405805319
0442609692
0400643793
0400656470
0443899669
0440900301
0405591695

janisviidantila@meili.fi
kirsi_ke@hotmail.com
tuomoatukiainen@gmail.com
tuomas.mertanen@gmail.com
sebastiankailaa@gmail.com
tuija.nojd@gmail.com
minnhat9@gmail.com
tuomas_hyvonen@hotmail.com
lari.poutiainen@gmail.com
helimarkusrytkonen@gmail.com
npakkanen86@gmail.com
tarjajaaskelainen@outlook.com
jouko.lappi@hotmail.com
pasiaskokorhonen@gmail.com
snellman.juho@gmail.com
mikko.vaisanen@pph.inet.fi
lauri_ikonen@yahoo.com
tatum.miettinen@gmail.com
lassi.heiskanen@outlook.com

MTK-YHDISTYSTEN LOMITUSVASTAAVAT
IISALMI
IISALMI

Hyvönen
Tossavainen

Mika
Marko

0505553143
0400299902

hyvonestia95@gmail.com
marko.tossavainen@meili.fi

IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
VESANTO
KIURUVESI

Rönkkö
Hakkarainen
Hakkarainen
Ropponen
Bruun
Heikkinen
Lång-Lappalainen
Hätinen
Pekkarinen
Piippo
Hall
Eskelinen
Rönkä
Korhonen
Mielonen
Hakulinen
Lappi
Kajan
Kokkonen
Hujanen
Antikainen

Päivi
Sirpa
Satu
Markku
Tauno
Hannakaisa

0442815691
0400755244
0400-897918
0400-190081
0405307838
0400808224

paivironkko94@gmail.com
sirpahakkarainen1@gmail.com
satum.hakkarainen@gmail.com
markku.ropponen@nic.fi
tauno.bruun@luukku.com
hannakaisa.heikkinen@eduskunta.fi

Sanna
Minna
Ville
Jaana
Hans
Martti
Mika
Merja
Juha Pekka
Veli-Tuomas
Jouko
Tuomas
Paula
Niilo
Jarkko

040 7721021
0503727093
0400384104
040-7233475
0400-951074
0443389283
0505223919
0504909141
0400275649
0407302355
0405805319
0408296710
0504900004
0500177327
0400273990

sanna.lang@mtkps.fi
minnahat9@gmail.com
ville.pekkarinen@dnainternet.net
piippo10@gmail.com
lievolanmaitotila@gmail.com
marttieskelinen@luukku.com
mika.ronka@kotikone.fi
merja.korhonen@elisanet.fi
honkaharju1@gmail.com
tuomas.hakulinen@hotmail.com
jouko.lappi@hotmail.com
kajantuomas@gmail.com
martikainenpaula@gmail.com
nikke62@gmail.com
jarkko.antikainen1@luukku.com

Raatikainen

Mikko

0408697405

suppuniemi@gmail.com

KIURUVESI
KUOPIO
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
PIELAVESI
RAUTALAMPI
SIILINJÄRVI
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
TUUSNIEMI
TERVOVESANTO

MTK-YHDISTYSTEN YMPÄRISTÖVASTAAVAT
IISALMI
IISALMI
IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
LAPINLAHTI
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
TUUSNIEMI
TERVO-VES.
VIEREMÄ

Heikkinen
Laajalahti
Möykkynen
Pehkonen
Räsänen
Tuominen
Saastamoinen
Laitinen
Mertanen
Tiihonen
Savolainen
Weman
Räsänen
Kukkonen
Savolainen
Jääskeläinen
Väänänen
Lindsberg
Heikkinen
Pakarinen
Eskelinen
Smolander
Korhonen
Luttinen

Anne-Mari
Mikko
Eero
Pekka
Tero
Pirkko
Tuomo
Aatu
Ismo
Tuula
Rauno
Tatu
Noora
Marko
Juhani
Pentti
Esko
Timo
Lauri
Timo
Rauni
Hannu
Osmo
Esko

0400947510
044 7005 208
0505479040
0500754323
040 593 3017
050-5275297
0400176211
0443623225
050-5990240
0445946697
040-7364643
0400-983925
0401541234
0503714282
0400379612
0400986900
040 5005739
0400578115
0405671993
0405357272
0407419941
0505954180
0405655467
0400-318609

annemari.heikkinen@gmail.com
mikko.laajalahti@meili.fi
eero.moykkynen@gmail.com
pekkajpehkonen@gmail.com
teroras@luukku.com
tuominpi@gmail.com
saastamoinentuomo@gmail.com
laitinen.aatu70@gmail.com
ismo.mertanen@gmail.com
tuula.tiihonen@gmail.com
raunosavolainen@pp.nic.fi
tatu.weman@gmail.com
noora.hj.rasanen@gmail.com
marko79.kukkonen@gmail.com
savolainen.pj@outlook.com
pentti.jaaskelainen@pp.inet.fi
vaananen.esko@gmail.com
timo.lindsberg@pp1.netsor.fi
lauri.65@hotmail.com
timo.pakarinen@poyry.com
rauniesk@luukku.com
hannu.smoland@luukku.com
osmo.korhonen@mtkps.fi
esko.luttinen@gmail.com

MTK-YHDISTYSTEN YRITTÄJÄVASTAAVAT
IISALMI
IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
LAPINLAHTI
LAPINLAHTI
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SIILINJÄRVI
TUUSNIEMI
TERVOVESANTO
VIEREMÄ
VIEREMÄ

Laajalahti
Möykkynen
Laitinen
Miettinen
Konttinen
Nuutinen
Huuskonen
Laitinen
Ihalainen
Ropponen
Väänänen
Kotilainen
Juvonen
Pekkarinen
Hakulinen
Vauhkonen
Pursiainen
Konttinen
Tuomainen
Smolander

Mikko
Eero
Toivo
Juha
Jorma
Heikki
Jukka
Aatu
Pekka
Markku
Harri
Annaelina
Topi
Tatu
Veli-Tuomas
Minna
Merja
Heikki
Harri
Olli

044 7005 208
0505479040
0442525920
050-3291788
0400326663
044-5856256
0500371146
0443623225
0503466955
0400-190081
040-5892441
0442807567
0443382047
0400636996
0407302355
0400255901
0400702732
0505163518
050-5673362

mikko.laajalahti@meili.fi
eero.moykkynen@gmail.com
info@topinmaatilamyymala.fi
maakiitooy@gmail.com
jkontti@dnainternet.net
nuutinenhe@gmail.com
huuskonen.jukka@gmail.com
laitinen.aatu70@gmail.com
ihalainenp@gmail.com
markku.ropponen@nic.fi
harri.v@suomi24.fi
elliskotilainen@gmail.com
topi_juvonen@hotmail.com
tatska5@hotmail.com
tuomas.hakulinen@hotmail.com
msvauhkonen@gmail.com
pursiainen40@gmail.com
heikki.konttinen@dnainternet.net
harrituomainen@hotmail.com
uoleela@live.com

Korhonen
Kauppinen
Kääriäinen

Osmo
Antti
Risto

0405655467
050-5391992
0407458750

osmo.ekopelle@gmail.com
antti_kauppinen@hotmail.com
lohkoniemi@pp.inet.fi

MTK-YHDISTYSTEN KULUTTAJAVASTAAVAT
IISALMI
IISALMI
IISALMI
JUANKOSKI
KARTTULA
KEITELE
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
LEPPÄVIRTA
LEPPÄVIRTA
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
PIELAVESI
PIELAVESI
PIELAVESI
PIELAVESI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SIILINJÄRVI
SIILINJÄRVI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
TERVO-VES.
TERVO-VES.
TUUSNIEMI
TUUSNIEMI
VIEREMÄ
VIEREMÄ

Väisänen
Tossavainen
Niskanen
Kähönen
Miettinen
Lemettinen
Iivarinen
Miettinen
Metros
Räty
Tuovinen
Koponen
Kauhanen
Böhmisch
Poutiainen
Hiljanen
Tenhunen
Kokkonen
Nousiainen
Partanen
Pietikäinen
Väänänen
Kuhlman
Pursiainen
Kokkonen
Happonen
Snellman
Markkanen
Soininen
Hänninen
Markkanen
Paananen
Jääskeläinen
Soirio
Jalasaho
Puranen
Hätinen
Lyytinen
Kääriäinen
Kauhanen

Lassi
Marko
Antti
Henrik
Kati
Jyri-Pekka
Marko
Marja-Liisa
Mervi
Simo Pekka
Timo
Eija
Ulla Maarit
Tuulikki
Lari
Jarkko
Pekka
Niina
Sanna
Susan
Tuula
Esko
Elina
Rauni
Paula
Jyrki
Juho
Anni
Lea
Riikka
Pertti
Tiina
Satu
Waltteri
Henriikka
Minna
Ilpo
Timo
Risto
Laura

0503753473
0400299902
0500 430 044
0442869010

lassi.vaisanen@gmail.com
marko.tossavainen@meili.fi
antti.niskanen@pp3.inet.fi
henrik.kahonen@gmail.com

0503282933
0503746129
0405488542
0443777085
0451131244
0400-178394
040-5907144
040-8212168
0405955807
0505291522
0440596086
050 571 2893
0407042318
0407601468
0503609973
0400 120900
040 5005739
0404858917
0400287858
0504900004
0405678951
0400643793
0505335646
0440580001
0400579522
0505440091
0500648246
050-5307357
0440587308
045686254
0407460587
0505204877
0407458750
0505281147

jp.lemettinen@gmail.com
iivarimarko@gmail.com
miettinen.marja-liisa@luukku.com
mervimetros@hotmail.com
simo.raty85@gmail.com
timo.tuovinen@wippies.fi
kopoeija@gmail.com
ullamaarit.kauhanen@pp.inet.fi
tuulikki.b@netti.fi
lari.poutiainen@gmail.com
jhiljane@gmail.com
pekka.tenhunen@dnainternet.net
npakkanen86@gmail.com
sanna_nou@hotmail.com
susanpartanen@gmail.com
tuula.pietikainen@rocketmail.com
vaananen.esko@gmail.com
elinatk@gmail.com
rauni157@hotmail.fi
martikainenpaula@gmail.com
jyrki@uudistalo.fi
snellman.juho@gmail.com
markkanen.anni@gmail.com
leasoininen90@gmail.com
hanninenriikkah@gmail.com
pertti.markkanen@suomi24.fi
tiina.j.paananen@gmail.com
jaaskelainen.satu@gmail.com
waltteri.2611@gmail.com
jalasaho.h@gmail.com
minna.puranen@hotmail.fi
ilpo.hatinen@pp.inet.fi
timsaly@gmail.com
lohkoniemi@pp.inet.fi
taperantila@gmail.com

0400947510
0400199826
0400755244
040 5249926
0503282933
0400384104
0503727093
0503510496
0405955807
0407603275

annemari.heikkinen@gmail.com
notkolaiisalmi@gmail.com
sirpahakkarainen1@gmail.com
ari.j.miettinen@gmail.com
jp.lemettinen@gmail.com
ville.pekkarinen@dnainternet.net
minnhat9@gmail.com
puustijarvi@gmail.com
tuulikki.b@netti.fi
tiina.k.nissinen@gmail.com

MTK-YHDISTYSTEN HYVINVOINTIVASTAAVAT
IISALMI
IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KEITELE
KUOPIO
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
LEPPÄVIRTA

Heikkinen
Haatainen
Hakkarainen
Miettinen
Lemettinen
Pekkarinen
Hätinen
Puustijärvi
Böhmisch
Nissinen

Anne-Mari
Arto
Sirpa
Ari
Jyri-Pekka
Ville
Minna
Terhi
Tuulikki
Tiina

MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
SUONENJOKI
SUONENJOKI
TERVOVESANTO
TUUSNIEMI
VIEREMÄ

Väänänen
Korhonen
Kuhlman
Lappi
Pursiainen
Kokkonen
Eskelinen
Jääskeläinen
Suihkonen

Tea
Merja
Elina
Jouko
Rauni
Paula
Rauni
Satu
Petri

040 5707291
0504909141
0404858917
0405805319
0400287858
0504900004
0407419941
050-5307357
0503697593

tea.vaananen@mtkps.fi
merja.korhonen@elisanet.fi
elinatk@gmail.com
jouko.lappi@hotmail.com
rauni157@hotmail.fi
martikainenpaula@gmail.com
rauniesk@luukku.com
jaaskelainen.satu@gmail.com
petri.suihkonen@pp.inet.fi

Liimatainen

Mirva

Miettinen

Ulla

0400767692
0400273990
040-7696981

mirvaliimatainen@gmail.com
jarkko.antikainen1@luukku.com
miettinen.ulla@gmail.com

MELA-ASIAMIEHET POHJOIS-SAVOSSA
Hurskainen
Paunonen
Halttunen

Harri
Heikki
Pirkko

029 435 2629
029 435 2686
029 435 2686

MAASEUDUN TUKIHENKILÖVERKKO, aluevastaavat
Hokkanen
Kuhlman

Sirpa
Elina

0400943783
0405866081

Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Muut Pohjois-Savon kunnat
Muut Pohjois-Savon kunnat

