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Aleksi Kortesalmi vie nuorten viestiä Lapista etelään
Ranualainen Aleksi Kortesalmi
on ehtiväinen maatilan isäntä.
Hänen uusin pestinsä alkoi tammikuussa, ja missäpä muualla
kuin keskusliiton nuorten valiokunnassa.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Siitä lähtien, kun Aleksi Kortesalmi ryhtyi MTK:n jäseneksi, on hänellä
ollut vientiä tuottajajärjestön edunvalvonnan parissa. Vastuuta on muutamassa vuodessa tullut runsaasti lisää.
Tällä hetkellä luottamustoimilista on jo
melko pitkä.
”Ranuan tuottajayhdistyksen johtokunta, MTK-Lapin johtokunta, Maaseutunuorten Lapin jaoston puheenjohtajuus ja keskusliiton Maaseutunuorten
valiokunnan jäsenyys”, luettelee Aleksi
tehtäviään MTK:n edunvalvonnassa.
Tekemistä riittää myös muuten. Kotona Ranualla Aleksilla on yksin hoidettavana 40 lehmän navetta nuorkarjoineen. Maitotilan isännäksi hän ryhtyi
pian kaksi vuotta sitten.
Uusin pesti eli Maaseutunuorten
valiokunnan jäsenyys alkoi tammikuussa ja kestää kolme vuotta eteenpäin. Aleksin mielestä valiokuntatyöskentely on tiukkaa edunvalvonta-asiaa
ja kokouksia.
”Kyllähän valiokunnassa saa eri
näkemyksiä asioihin, ja vieläpä monelta eri kantilta. Kokouksia on kerran
kuussa, ne voivat olla kaksipäiväisiä ja
yleensä ne ovat Helsingissä”.

Aleksi Kortesalmella on lusikkansa monessa MTK-sopassa.
Maaseutunuorten valiokunnassa
on ollut esillä esimerkiksi CAP-tukiuudistus, johon valiokunta teki nuorten
linjauksen. On tärkeää kertoa, mitä
mieltä nuoret tuottajat ovat uudistuksesta.
”Me emme ole vailla lisää rahaa,
mutta tukitasot eivät saa tippua. Samoin investointituen aikamäärään
toivottiin korotusta viidestä vuodesta
seitsemään vuoteen, ettei tulisi hätiköityjä investointeja”.
Maaseutunuoret haluavat luopumistuelle korvaavan järjestelmän. On
pohdittu, voisiko luopujalle maksaa
esimerkiksi tutorointikorvausta, joka
kannustaisi sukupolvenvaihdoksiin.
”Entinen järjestelmä ei enää tule
takaisin. Nuoria tarvitaan alalle, mutta
luopujille tarvitaan toimeentulo. Se on

hankala yhtälö, kun luopujat eivät aina
ole eläkeiässä”.
Aleksin mielestä Maaseutunuoria
kuunnellaan valtakunnan tasolla ja hänen mielestään täällä maakunnassa
nuorten täytyy pitää enemmän meteliä
itsestään.
”Kyllä meitä kuunnellaan, kun vain
suu saadaan auki”.
MTK-Lapin alla toimiva Lapin maaseutunuorten jaosto on aktivoimassa
nuoria mukaan MTK-toimintaan. Tavoitteena on saada uutta verta joukkoon, sillä aktiiviporukka on tällä hetkellä pieni.
”Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kun haluatte mukaan toimintaan ja on jotain
asiaa”, Aleksi kannustaa.

Seuraa MTK-Lappia verkossa ja somessa!
Nettisivut
MTK-Lapin nettisivuilta löydät ajankohtaiset asiat ja tärkeät tiedot.
Olemme verkossa osoitteessa:
lappi.mtk.fi
Facebook
Tykkää MTK-Lapin
Jänkäviestistä, niin tiedät
missä mennään!
Lapin Maaseutunuoret
Muista myös Lapin Manut facessa.
Ryhmä on yksityinen.
Lataa MTK:n sähköinen jäsenkortti!
Sähköisen jäsenkortin saat ladattua
sisäänkirjautuneena mtk.fi/omattiedot-sivulta.

Johtokuntaan tuli henkilömuutoksia tälle vuodelle

Parhaat päätökset tehdään saunassa! Lauteilla MTK-Lapin puheenjohtaja Hanna-Mari Kasurinen, Kimmo Kantomaa
(vas. edessä), Antti Kantola, Jouni Harju, Heikki Lehtiniemi, Sakari Manninen (oik. takana), Johannes Mäkitaavola,
Juhani Lampela ja Tuomo Leinonen. Kuvasta puuttuu Aleksi Kortesalmi.

MTK-Lapin johtokunnan kokoonpano muuttui viime vuodesta.
Johtokunta sai uuden puheenjohtajakaksikon
Hanna-Mari
Kasurisesta ja Jouni Harjusta.
Uutena johtokuntalaisena aloitti
nyt torniolainen Johannes Mäkitaavola.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
MTK-Lapin asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan
liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Joulukuussa johtokuntaan valittiin uudeksi jäseneksi
torniolainen maatalousyrittäjä Johannes Mäkitaavola erovuorossa olleen
Marko Revon paikalle edustamaan
Alakemijokea, Simoa ja Torniota.

Johtokunnassa tänä vuonna ovat
Hanna-Mari Kasurinen (Ivalo), Jouni
Harju (Salla), Juhani Lampela (Tervola), Antti Kantola (Kittilä), Kimmo
Kantomaa (Ylitornio), Aleksi Kortesalmi (Maaseutunuoret), Johannes
Mäkitaavola (Tornio), Heikki Lehtiniemi (Posio) ja Sakari Manninen
(Rovaniemi).
Uudet puheenjohtajat
MTK-Lapin johtokunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan liitolle uuden
puheenjohtajiston.
Puheenjohtajaksi nostettiin ivalolainen Hanna-Mari Kasurinen. Hän on
maatalousyrittäjä ja pyörittää Ivalossa yhteisnavettaa kolmestaan kahden
muun maitotilayrittäjän kanssa. Kasu-

rinen on aiemmin työskennellyt lomituspalveluyrittäjänä. Hän ei ole maatilalta kotoisin, mutta karjatalous kiehtoi
ammattina.
Lehmien lisäksi Kasurinen on innostunut hevosista. Hän kasvattaa
suomentyöhevosia, joista nuorimmat
kasvatit on juuri palkittu Lapissa ikäluokkansa parhaimpina suomenhevosvarsoina.
MTK-Lapin johtokunnassa Hanna-Mari Kasurinen on ollut vuodesta
2011 lähtien. Aiemmin hän on ollut
johtokunnan
varapuheenjohtajana
vuosina 2012−2017. Hän on myös Inari-Utsjoen tuottajayhdistyksen sihteeri.
Kasurinen nostettiin puheenjohtajaksi, kun eteen tuli uuden puheenjohtajan valinta. Hän on pohjoisin liiton

puheenjohtaja kautta aikain.
”Etäisyydet ovat haaste, sillä pelkästään Rovaniemen käynti on melkein 600 kilometriä mutkin, saa siinä
bussissa istua. Talviaikaan lentokoneet lentävät Ivalosta hyvillä aikatauluilla, joten se helpottaa Helsingissä
kulkemista”, Kasurinen pohtii.
Kaikille vastuuta
Koko johtokunta ottaa nyt enemmän
vastuuta ja hommia jaetaan. Vastuun
makuun pääsee myös johtokunnan
varapuheenjohtajaksi valittu sallalainen Jouni Harju.
Hän on maatalousyrittäjä ja pyörittää maitotilaa käytännössä yksin. Puoliso auttaa, kun omilta töiltään ehtii.
”Kyllähän se haastetta tuo tehtävien hoitamiselle, kun menoihin tarvitsee aina lomittajan. Pelkästään
Rovaniemellä käynti on 320 kilometrin
mutka. Mutta jännä nähdä, mitä tulee
eteen. Monenlaisia ihmisiä saa johtokuntatyöskentelyssä tavata ja se on
hyvää vastapainoa navetassa yksin
möyröttämiselle”, Harju kommentoi
pestiään.

MTK-Lapin johtokunnalla on tiivis vuosi edessään.
Harju ryhtyi maatalousyrittäjäksi
vuonna 2014. Tätä ennen hän työskenteli lomittajana. Kun on nähnyt
muitakin navetoita kuin vain sen oman
ymmärtää, että töitä voi tehdä yhtä hyvin monella eri tavalla.
”Lomitustöistä on siten ollut hyötyä
niin oman yrityksen pyörittämisessä
kuin edunvalvontatöissä”.

Tärkeää tuottajayhdistysten kevätkokouksista:
• Kevätkokouksista ilmoitetaan MTK-Lapin nettisivuilla ja Jänkäviestin
Facebook-sivuilla.
• Viralliset ilmoitukset ovat Maaseudun Tulevaisuudessa kokousta
edeltävänä keskiviikkona.
• Järjestöuudistus etenee toteutumisvaiheeseen, ja kaikissa yhdistyksissä käsitellään vuoden 2020 kokouksissa sääntömuutosta, joka mahdollistaa muutoksen.
• Kolari, Kittilä ja Pello valmistelevat yhdistysfuusiota, jonka vuoksi Kolari ja Kittilä käsittelevät kokouksessa yhdistyksen purkamista ja Pello muuttaa sääntöjään fuusion toteutumiseksi.

MTK-Lapin johtokunnassa Harju
on ensimmäistä kolmivuotiskauttaan.
Hän on ollut Itä-Lapin tuottajayhdistyksen sihteeri vuodesta 2016 lähtien.
Järjestöuudistus suurin työ
Koko MTK-Lapin johtokunta painii
tänä vuonna MTK:n järjestöuudistuksen kimpussa. Tehtävänä on muun
muassa tuottajaliiton sääntöjen uusiminen. Tiukka talous pakottaa johtokunnan priorisoimaan toimintoja.
”Onhan se harmi, että joka asiassa
joudutaan miettimään liiton taloutta,
se on haaste. Liitossa joudutaan tarkoin miettimään esimerkiksi sitä, mitä
tapahtumia voidaan järjestää”, Hanna-Mari Kasurinen pohtii.
”Kunhan MTK:n järjestöuudistus
saadaan läpi, voidaan alkaa konkreettisesti miettiä liiton tulevaisuutta.
Uudistusta odotellessa olemme olleet
tavallaan kädet sidottuna sen takia”,
Jouni Harju lisää.
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