Jäsenten ja
maatalouden
puolesta

MTK-Pohjois-Suomi ry
Olemme maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ajamme jäsentemme etuja sekä maakunnallisella että
valtakunnallisella tasolla.

Toimintamme tavoitteet ovat

MTKPohjois-Suomi

• hyödyn tuominen jäsenillemme
• maakunnallinen edunvalvonta
• ennustettavan maatalouspolitiikan kehittäminen
• maatalouden edellytysten turvaaminen
• alueellinen kilpailukyvyn parantaminen ja
• maatalousyrittäjyyden arvostuksen lisääminen.

MTK-Pohjois-Suomen tuottajaliittoon kuuluu 29 maataloustuottajayhdistystä, joiden kokonaisjäsenmäärä on
noin 10 000. Toiminta-alueemme maatiloista 75 % on järjestön jäseniä.
Kotipaikkamme on Oulu ja toimipisteemme sijaitsevat
Oulussa ja Kajaanissa. Kattojärjestömme on Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto ry, MTK.

Opiskele luonnonvara-alaa Oamkissa!
Meillä voi tehdä sekä AMK- että YAMK-tutkinnon. oamk.fi
Autamme myös yrityksiä arjessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. akraamo.fi

Kukaan ei rakenna meille parempaa
tulevaisuutta kuin me itse
Sami Nivala on maa- ja metsätalousyrittäjä Raahesta. Nivala toimii myös Solfoodin aluemyyntipäällikkönä. Talvisin metsätalous tuo vastapainoa kasvinviljelyyn, minkä lisäksi Nivala tekee maa- ja metsätalouden urakointia. MTK Pohjois- Suomen toiminnassa Nivala on ollut mukana vuodesta 2017.
”Liityin MTK:n jäseneksi vuonna
2017 – pian tilanpidon aloittamisen jälkeen. Vuoden 2019 alusta
saakka olen toiminut liiton johtokunnassa nuorten edustajana.
Lisäksi olen paikallisyhdistyksen
johtokunnan jäsen ja mukana
maaseutunuorten toiminnassa.
Olen aktiivinen jäsen. Etenkin luottamustoimiin kuluu
aikaa – kuukausitasolla 1–4 päivää, mutta itse voi vaikuttaa
kuinka paljon on mukana.
MTK on suuri vaikuttaja. MTK Pohjois-Suomen liiton vaikuttamismahdollisuudet ovat toki rajalliset, mutta aloitteidemme kanssa olemme erittäin aktiivisia. Haluan olla mukana liiton johtokunnassa, koska siellä voin olla mukana tekemässä
edunvalvontaa tulevaisuutta varten. Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta, ja MTK:ssa opin sitä jo nuorena.

Jäseneksi liittyminen kannattaa
Maataloussektorilla on jatkuvasti asioita, jotka vaativat
kehittämistä ja edunvalvontaa. Mitä vahvempi MTK on, sitä
paremmin saamme jäseninä edunvalvontaa. Koen erittäin
tärkeäksi myös yhteisöllisyyden, jota jäsenyys tarjoaa.
Toki olen hyödyntänyt myös itselleni sopivia jäsenetuja.
Maatalous elää yhä rakennemuutoksen aikaa. Tilamäärä vähenee entisestään, ja yhä pienempi ”joukkue” tulee huolehtimaan ruuan tuotannosta Suomessa. Yhden tuottajan vastuu
on siten entistä suurempi. Puhdasta lähialueella tuotettua
ruokaa tarvitaan, ja elinkeinon osalta on turha huolestua
liikaa. Alan tulevaisuus on tietenkin meistä
itsestämme kiinni.”
Sami Nivala

Palvelevat metsänhoitoyhdistykset Kainuussa

www.mhy.fi/Kainuu
tarja.huusko@mhy.fi

Meiltä kaikki metsänhoito- ja puukaupalliset
palvelut. Sukupolvenvaihdos neuvonta ja
toteutus ammattitaidolla, luovutuskirjat ym.
Kiinteistönvälitys ja kaupanvahvistus.

www.mhy.fi/Sotkamo
paivi.markkanen@mhy.fi

Ota yhteyttä!

p. 040 750 7301

www.mhy.fi/Rokua-Paljakka
sanna.sutela@mhy.fi
p. 0400 882 376
p. 040 586 4901

www.mhy.fi/Ylä-Kainuu
marianne.heikkinen@mhy.fi p. 0400 205 401

Osallistu ja vaikuta – liity verkostoon!
MTK-Pohjois-Suomen alueellisten verkostojen toiminta alkoi vuonna 2020.
Niiden tavoitteena on tuoda jäsenille kohdistettua tietoa järjestön toiminnasta
ja edunvalvonnallisista asioista.
Saat jäsenyyden kautta viimeisintä tietoa sinua kiinnostavista aiheista ja järjestössä
käsiteltävistä ajankohtaisista asioista. Jäsenenä pääset myös vaikuttamaan.
Verkostot kokoontuvat ja keskustelevat sähköisesti, ja niiden puheenjohtajina
toimivat johtokunnan jäsenet.
Liity haluamaasi verkostoon lähettämällä sähköpostiosoitteesi ja sinua kiinnostavan verkoston tai verkostojen nimet osoitteeseen pohjois-suomi@mtk.fi

Verkostovaihtoehdot:
• Jäsenyys
• Kotieläin
• Luomu
• Nuoret
• Poro
• Sosiaalipolitiikka (hyvinvointi)
• Viljelykasvi
• Ympäristö
• Yrittäjyys

Tutustu LähiTapiolan etuihin
MTK-edut omaisuusvakuutuksista

• Maatilavakuutuksesta 10 % alennus. Jos maatilallasi
on tehty LähiTapiolan huolenpitokäynti ja maatilan
turvallisuuskartoitus, etusi on 15 %.
• Korotettu 15 % alennus maatilavakuutuksesta on
mahdollinen myös, jos sinulla on vähintään 10 000
euron sijoitus LähiTapiolan säästöhenkivakuutuksessa.
• Kotivakuutuksesta 10 % alennus.

METSÄKIINTEISTÖVÄLIT YS

ULLA KÄKELÄ LKV
Kansankatu 3 Lh 5
96100 Rovaniemi
puh. 040 735 1360
ulla@kakela.fi

 V
 älitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset,
eräpaikat sekä tontit satojen kauppojen ja
yli 18 vuoden kokemuksella
 Kauppakirjojen teot
 Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
 Kaupanvahvistukset
 T
 oimialueena koko Lappi,
tilat näkyvät osoitteissa
www.etuovi.com sekä www.ullakakela.fi

Kuluttajatyöllä vaikutetaan tuleviin
sukupolviin

Koululähettiläät kertovat ruoantuotannosta
ja tuotantoeläinten hoidosta

Teemme monipuolista kuluttajatyötä yhteistyössä eri
MTK-yhdistysten kanssa. Erityisesti yhteiskunnan tulevaisuuteen vaikuttaminen on tärkeää: kuluttajatyöllä voimme
vaikuttaa lasten ja nuorten ajatusmaailmaan, yhteiskuntakäsitykseen ja ruokatottumuksiin.

Tuottajaliitto kouluttaa vuosittain Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön kanssa maatilayrittäjistä
koululähettiläitä. Koululähettiläs vierailee alueen kouluissa
kertomassa suomalaisesta ruoantuotannosta ja tuotantoeläinten hoidosta. Oppitunnin jälkeen oppilaille voidaan
järjestää maatilavierailu, jolla he pääsevät käytännössä
tutustumaan lähettilään kertomiin asioihin.

Kokkaa kotimaista -ruokakasvatusmalli
MTK on luonut kahdeksasluokkalaisille valtakunnallisen
Kokkaa kotimaista -ruokakasvatusmallin. Sen tavoitteena on
lisätä nuorten kiinnostusta ruoanvalmistukseen ja parantaa
heidän ruoanvalmistustaitojaan. Malli tutustuttaa oppilaat
myös suomalaiseen ruokaan ja ruoantuottajiin. Kampanjaa
tavoittaa liittomme alueella satoja oppilaita.

Yrityskylä – maailman paras koulutusinnovaatio
Yrityskylä-oppimiskokonaisuus tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä,
taloudesta ja yhteiskunnasta. MTK-Pohjois-Suomella on
Oulun Yrityskylä Alakoulussa oma osasto, jossa lapset voivat
työskennellä maatilayrittäjinä tai -työntekijöinä. Yrityskylä on
suomalainen konsepti, joka on palkittu maailman parhaana
koulutusinnovaationa.

Palveleva metsätoimisto
Asiakkaina mm:  Yksityiset tiekunnat (tieisännöitsijä)
 Yksityiset metsänomistajat/yhteisöt
 Ojitusyhteisöt (ojitusisännöitsijä)
Puh. 0400 155 234 | www.mtkuukkeli.fi

@MTKpohjoissuomi
@mtkpohjoissuomi ja @PSManut
MTK-Pohjois-Suomi
MTK-Pohjois-Suomi
pohjois-suomi@mtk.ﬁ
www.pohjois-suomi.mtk.ﬁ

Matti Tyhtilä
Toiminnanjohtaja
040 564 9804
matti.tyhtila@mtk.ﬁ

ELINVOIMAA METSÄLLESI

Oulun toimisto

Kajaanin toimisto

Rautatienkatu 16 C 22
90100 Oulu

Kauppakatu 25 A
87100 Kajaani

www.mtk.fi

metsalannoituspalvelu.fi

LIITY JÄSENEKSI
Metsätoimisto Kiramo Oy
p. 045 606 7499 | www.kiramo.fi

Tuoreessa Landella luistaa -podcastissa lypsykarjaa
kasvattava Hanna Luukinen ja luomuviljan viljelijä
Maija Kylmänen jututtavat vieraita ja keskustelevat arjesta
maaseudulla huumorin ja todellisen elämän näkökulmasta.
Jaksojen aiheet vaihtelevat arkipäivän tilanteista ihmissuhteisiin ja maanviljelijän työstä sukupolvenvaihdoksiin.
Laita kuunteluun!
Ota Landella luistaa seurantaan Spotifyssa, Facebookissa
ja Instagramissa @landellaluistaa

• www.jssuomi.fi

Kovassa kasvussa:
Landella luistaa -podcast

Ostamme puuta!
www.upmmetsa.fi/ota-yhteytta

