Tulevaisuus kasvaa maalla

Kotimaisen maatalouden puolesta
MTK Pohjois-Suomi on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Meillä on 29 jäsenyhdistystä ja noin 10 000 henkilöjäsentä Pohjois-Pohjanmaalla ja
Kainuussa.
Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisyhdistysten, kattojärjestömme MTK:n, eurooppalaisten tuottajayhdistysten
sekä alueemme koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden,
rahoittajien, kuntien, elintarvikkeita jalostavien yritysten
ja tuottajaosuuskuntien kanssa. Kumppaneitamme ovat
ovat myös toiminta-alueemme ELY-keskukset, aluehallintovirastot, maakuntaliitot ja metsäkeskukset.

Liittymällä jäseneksi mahdollistat MTK:n edunvalvontatyön niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tapaat samanhenkisiä ihmisiä ja olet mukana
tekemässä tulevaisuuden maaseutua. Voit hyödyntää
neuvonta- ja asiantuntijapalveluitamme sekä osallistua
järjestämiimme tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Lisäksi saat
käyttöösi LähiTapiolan tarjoamat vakuutusedut ja muut
MTK:n neuvottelemat valtakunnalliset edut.
Täytä jäsenhakemus netissä

Edunvalvonnan
kolme tasoa
Tärkeimmät tehtävämme ovat jäsenyrittäjiemme edunvalvonta ja vaikuttaminen. Seuraamme maakuntakaavoitusta, ympäristöluvitusta ja suojeluohjelmia sekä toimimme jäsenistömme linkkinä päätöksentekijöiden suuntaan.
Teemme maa- ja metsätaloutta sekä maaseutuyrittäjyyttä tutuksi toiminta-alueellamme. Kannustamme kuntia ja
kuluttajia suosimaan kotimaisia ja erityisesti lähiseudun
tuotteita.
Seuraamme tiiviisti valtakunnallista ja kansainvälistä
päätöksentekoa. Pidämme esillä maakuntamme erityispiirteitä kansallisen maa- ja metsätalouspolitiikan teossa
ja sitä kautta vaikutamme myös EU-tasolla.
Paikalliset MTK-yhdistykset seuraavat muun muassa
suojeluasioita, rakentamista sekä maankäyttöä ja kaavoitusta kuntatasolla. Paikallisyhdistykset pitävät tiivistä
yhteyttä kuntiin.
Keskusliitto MTK valvoo maatalous- ja maaseutuyrittäjien sekä metsänomistajien etuja valtakunnallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Edunvalvonnassa mielenkiinto
kohdistuu niin maaseutupolitiikkaan kuin verotukseen ja
sosiaaliturvaan.

Opiskele luonnonvara-alaa Oamkissa!
Meillä voit opiskella sekä AMK- että YAMK-tutkinnon. oamk.fi
Akraamo tarjoaa palveluja ja tietoa alan toimijoille. akraamo.fi

Näin vaikutamme
Edunvalvontatyö on esimerkiksi julkisen keskustelun ja
poliittisen päätöksenteon seuraamista sekä yhteydenpitoa päättäjien, viranomaisten ja kumppaneiden kanssa.
Tuotamme lausuntoja ja kannanottoja, joissa tuomme
jäsenistömme äänen kuuluville. Järjestämme esimerkiksi
kuntapäättäjille suunnattuja teematilaisuuksia, joissa pureudumme ajankohtaisiin teemoihin. Esimerkiksi valtuuston iltakouluissa olemme korostaneet maa- ja metsätalouden merkitystä kunnille. Monet kunnat ovat ryhtyneet
konkreettisiin toimiin parantamalla muun muassa

mahdollisuuksia lomituspalveluiden ja eläinlääkäripalveluiden käyttöön.
Yhtä hyvin edunvalvonta voi näkyä ja kuulua isolle yleisölle. Esimerkiksi paikalliset MTK-yhdistykset järjestävät
monenlaisia tapahtumia ja tempauksia lapsille, nuorille ja
varttuneemmille kuluttajille. Haluamme antaa tilaisuuksia tutustua maatalon arkeen ja kannustaa pohtimaan,
kuinka omat valinnat vaikuttavat kotimaiseen ruoantuotantoon. Samalla näytämme maaseutua mielekkäänä
asumisen ja työnteon vaihtoehtona.

Vankalla osaamisella talouden asiantuntijapalvelut ja
tulevaisuuden työkalut maatilayrityksen johtamiseen

Kokkaa kotimaista

Päivä maalla

Kokkaa kotimaista on kahdeksasluokkalaisille suunnattu
kampanja. Paikalliset MTK-yhdistykset vierailevat mielellään koulujen kotitaloustunneilla kertomassa kotimaisen
ruoan merkityksestä. He tuovat tullessaan myös kotimaisia raaka-aineita, joista nuoret itse kokkaavat herkullisen aterian. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta
suomalaiseen ruokaan, ruokakulttuuriin ja ruoantuottajiin.
Jokainen päivä voi olla kotimaisen ruoan päivä!

Päivä maalla on kaikille avoin tapahtuma, joka järjestetään jollain alueen maatilalla. Päivän aikana kuluttajat voivat tutustua maatilan arkeen ja jutella maatilan
yrittäjien kanssa. Tapahtumassa on myös vaihtelevaa
ohjelmaa ja aktiviteetteja, jotka johdattelevat kävijöihin
valittuihin teemoihin. Tavoitteena on auttaa kuluttajia
ymmärtämään kotimaisen maatalouden ja ruoantuotannon merkitys.

Farmari Agentit Oy
Karjatalouskoneiden- ja laitteiden myynti,
asennus, huolto ja korjaus.
Piirikorttien korjaus.
Sveaverken myynti ja varaosat.
JOZ myynti ja varaosat
farmariagentit.fi | info@farmariagentit.fi |

farmariagentitoy

Jouni 040 0789014 | Pauli 040 0569334 | Heikki 040 0261750

Katso asuinpaikkasi
tuottajayhdistyksen
yhteystiedot kotisivuiltamme
pohjois-suomi.mtk.fi!
Oulun toimisto
Rautatienkatu 16 C 22
90100 Oulu
Kajaanin toimisto
Kauppakatu 25 A
87100 Kajaani
pohjois-suomi@mtk.fi

Metsässä hyvä

Mhy.fi

Yhdessä metsänomistajat ovat vahvempia
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet osa metsänomistajayhteisöä ja tuet samalla parasta metsien hoitoa.
Yhdessä pystymme osoittamaan metsien monet merkitykset
– nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää Mhy.fi/jasenedut

• www.jssuomi.fi

@mtkpohjoissuomi
@mtkpohjoissuomi

