MAATALOUSTUOTTAJAIN LAPIN LIITON

JÄNKÄVIESTI
Keltainen
15 M, 100 Y
Pantone 116
R:252 G:208 B:22

Vaalean vihreä
50 C, 100 Y
Pantone 376
R:127 G:187 B:0

Vihreä
100 C, 100 Y
Pantone 355
R:0 G:157 B:75

Sinivihreä
100 C, 50 Y
Pantone 3278
R:0 G:155 B:133

Sininen
100 C
Pantone Process Cyan
R:0 G:167 B:209
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MTK-Lapin syyskokouksen antia
Ensi vuosi on Maaseutunuorten teemavuosi
Hyvää joulua!

MTK-LAPIN SYYSKOKOUKSEN ANTIA
Lapin tuottajaliiton vuoden 2013
syyskokous pidettiin perinteisesti
joulukuussa Rovaniemellä. Pinnalla
olivat MTK:n järjestöuudistus ja Suomen hallituksen tekemät rakennepoliittiset uudistukset. Voitiin yhdestä
suusta todeta, että maailma muuttuu,
mutta niin muuttuu edunvalvontakin.
MTK:n valtuuskunnan tekemät merkittävät päätökset järjestöuudistuksesta ovat toki kiirineet myös lap- MTK-Lapin syyskokousedustajat kuuntelevat korvat höröllä.
pilaisten korviin, mutta MTK-Lapin
syyskokouksessa siitä keskusteltiin vielä hyvinkin tuoreesti.
MTK-Lapin puheenjohtaja Juhani Lampela totesi uudistuksen edenneen pienin, mutta varmoin askelin. Painopiste uudistuksessa on ollut metsäpuolessa, mutta tuloksena on yhteinen MTK.
”Työ on vasta alkamassa. Nyt on olemassa välineet, mutta kynnykset on vielä ylitettävä. On
tärkeää hoitaa uudistus siten, että yhdistysten taloustilanteet eivät vaarannu ja että jäsenet
kokevat tämän hyväksi”, puheenjohtaja painotti.

Hallituksen rakenneuudistus luo peikkoja
Marraskuun lopussa Suomen hallituksen julkaisema rakennepoliittinen uudistus koskee
meitä kaikkia, mutta aika näyttää, miten se koskettaa viljelijäväkeä.
”Maaseutuhallinnolle muutokset tarkoittavat 1,5 miljoona euron säästötavoitetta. Se ei saa
johtaa hallinnon tehottomuuteen tai siihen, että käsittelyajat venyvät työvoiman puutteessa”, Juhani Lampela sanoi.
Lapissa tuottajat ovat huolissaan tilanteesta, koska kiintiöjärjestelmän korvaavasta toimintamallista ei ole vieläkään päätetty. Huoli lienee oikeutettua, sillä Lapissa yli 80 prosenttia
maatilojen myyntituloista tulee maidosta. Kaiken lisäksi epävarmuus järjestelmän jatkosta

vaikuttaa negatiivisesti uusien investointien toteuttamiseen. MTK:n toiminnanjohtajan Antti Sahin arvelun mukaan tuleva järjestelmä voi perustua tuotannon määrään.
”Nyt on erilaista ajatusta ilmassa ja ainakin on olemassa esitys siitä, että jokin ohjaava järjestelmä pitää
olla käytössä, jotta tuotantoa voidaan hallita. On todennäköistä, että ratkaisua haetaan vielä ennen joulua”, Sahi muotoili vastausta lappilaisten kysymyksille
kiintiöjärjestelmästä.

Vasikoille pitää saada nopeampi kierto
Antti Sahi sai Juhani Lampelalta Lapin puikulaperunapussin.

Syyskokouksessa ei tyydytty pelkkään myötäilyyn ja
päänsilityksiin, vaan väki toi esille myös olemassa olevia epäkohtia. Sallalainen Raija Ämmälä arvosteli kovin sanoin ternivasikoiden hidasta
hakukäytäntöä varsinkin Itä-Lapissa. Pahimmillaan tammikuussa välitykseen ilmoitetut
vasikat on haettu vasta lokakuussa.
”Tiloilta loppuvat vasikoiden pitopaikat, kun jo ilmoitettuja ei haeta ajoissa pois. On alkanutkin tuntua silt, että vasikat ovat ongelmajätettä, vaikka niiden pitäisi olla tilojen pääomaa”, Ämmälä latasi.
Liha-asioihin liittyen myös sodankyläläinen Matti Rissanen ihmetteli suurten lihatalojen
meininkiä. Miksi niillä on hinku keskittyä aina vain suurten ja halpojen lihaerien myyntiin?
”Isojen osuuskuntien pitäisi mennä epämukavuusalueelle ja alkaa myydä vaihteeksi vaikka
vasikanlihaa, jos sitä on liikaa tarjolla”, Rissanen ehdotti.

ENSI VUOSI ON MAASEUTUNUORTEN TEEMAVUOSI
Lapin maaseutunuorten toiminta on
ollut viime vuosina melko hiljaista.
Mutta ensi vuonna 2014 siihen tulee
vauhtia, sillä silloin starttaa Maaseutunuorten teemavuosi, joka on nimetty intoHIMON vuodeksi. Tuolloin MK:ssa keskitytään erityisesti
maaseutunuorten tiedotuksen, näkyvyyden, koulutuksen ja avoimuuden
kehittämiseen.
Teemavuoden lähettiläät Lapissa
ovat ylitorniolainen Aino Kurtti ja
torniolainen Ari-Pekka Juuso. Heistä Aino Kurtti luotsaa teemavuotta Lapissa ensi vuonna.
Aino toimii tällä hetkellä MTK-Lapin
johtokunnan jäsenenä. Ari-Pekka on vetänyt Lapin maaseutunuoria myös edellisen teemavuoden aikoihin.

Kokoontumisajot suunnitteilla kevääksi
Lapin maaseutunuorille on suunnitteilla omaa kokoontumista kevättalvella, lupaa Aino
Kurtti. Tavoitteena on saada nuoret liikkeelle, innostumaan MTK:n toiminnasta ja ennen
kaikkea tutustumaan toisiinsa.

IntoHIMOn vuoden aloitustilaisuus on Vuokatin Katinkullassa 24.-25. tammikuuta. Ilmoittautuminen on jo käynnissä osoitteessa htttps://www.lyyti.fi/reg/intohimo.
Aloitustapahtuma onkin loistava tilaisuus päästä teemavuoden menoon mukaan heti
alkulämmittelystä. Lapin omat tempaukset ja tapahtumat hahmottuvat alkuvuoden
aikana.
”Kannattaa seurata tiedotusta MTK:n ja MTK-Lapin sivuilta, Jänkäviestistä ja Facebookin Maaseutunuoret -ryhmässä”, Aino Kurtti kannustaa.
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Menestyksekästä Uutta Vuotta 2014!

