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Tuottajat pääsevät vaikuttamaan maakuntavaaleissa
Maakunnille tulee maakuntauudistuksen myötä uskomattoman
paljon valtaa maakunnan kehittämiseen, ja tuottajajärjestöllä
on tuhannen taalan paikka olla
mukana siinä, vakuuttaa kainuulainen kansanedustaja Timo
Korhonen.
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi
Maakuntauudistuksen valmistelu on
täydessä vauhdissa ja tuottajajärjestön on pystyttävä vaikuttamaan siihen,
toteaa kansanedustaja ja pitkän linjan
MTK-lainen Timo Korhonen.
Hän kävi puhumassa maakuntauudistuksesta ja maakuntahallinnosta
Lapin tuottajayhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten talvipäivillä Pyhällä.
Korhosen taustat ovat MTK-Kainuussa, jonka toiminnanjohtajan tehtävistä
hän hyppäsi kansanedustajaksi vuonna 2007.
”Vaikuttaminen maakuntauudistukseen on tärkeää, koska se mylly tulee
pyörimään joko siihen osallistumalla
tai ilman. Kyseessä on tietenkin moniportainen haaste jo tässä vaiheessa.
Tuottajajärjestön pitää pystyä vaikuttamaan epäviralliseen uudistuksen
valmisteluun, ja sitten viralliseen uudistuksen valmisteluun”, Korhonen
sanoo.
”Vielä sen jälkeen on panostettava
maakuntavaltuuston kokoonpanoon
vaalien kautta, jotta kun maakuntahallinto käynnistyy, tuottajat ovat siinä

Kansanedustaja Timo Korhonen.
mukana”.
Maakuntahallinnosta Timo Korhosella on käytännön kokemuksen tuomaa tietoa. Hän oli mukana vuosina
2005-2012 vedetyssä Kainuun hallintokokeilussa ensin sen valmistelun vetovastuussa ja kokeilun käynnistyessä
kansanvaalilla valitun maakuntavaltuuston puheenjohtajana.
”Nyt koko valtakuntaan tehtävässä
maakunta- ja sote-uudistuksessa on
paljon samaa kuin Kainuun hallintokokeilussa”, Korhonen mainitsee.
Hän on järkkymättömän varma siitä,
että maakunta- ja sote-uudistus toteutuu, sillä poliittinen tahtotila on selkeä.
”Valmistelu maakunnissa on myös
niin pitkällä, että olisi edesvastuutonta edes ajatella muuta kuin eteenpäin

menemistä”, Korhonen täräyttää.
Paljon huomiota saanut maakuntauudistus tehdään, jotta palvelut voidaan järjestää entistä paremmin ja tehokkaammin. Myös Lapin osalta kyse
on Timo Korhosen mukaan siitä, että
sote-palvelut voidaan turvata koko
maakunnassa sen eri puolilla.
Sote-kustannusten
nousukäyrää
on loivennettava. Arvion mukaan kainuulainen malli järjestää sote-palvelut
koko maassa, olisi tuonut nyt tavoitellut miljardisäästöt vuositasolla.
Kolmas keskeinen uudistuksen tavoite on siirtää alueen kehittämisvalta
maakunnille itselleen. Tulevat maakuntavaltuustot siis päättävät, mihin
Lapin elinkeinopolitiikassa panostetaan ja millä tavoin.
”Maa- ja metsätaloutta epäilemättä
kiinnostaa, miten tälle sektorille maakunnassa panostetaan. Siis millainen
lappilainen ajattelu on maaseudun kehittämisessä tulevassa maakuntahallinnossa”, Korhonen sanoo.
”Kehittämisvallan siirto maakuntiin
on historiallinen muutos ja oikea”.
Kun maakuntauudistuksesta lähdettiin laajemmin puhumaan, kunnissa
nousi huoli kunnille jäävistä tehtävistä.
”Enää tästä ei onneksi puhuta. Kainuun hallintokokeilu osoitti, että kunnille jää ihan riittävästi tehtäviä”.
Korhonen havainnollisti tuottajajärjestön edunvalvontatoimintaa Kainuun
esimerkein. Kainuun tuottajaliitolla oli
hallintokokeilunkin aikaan voimakas

Kainuun tuottajaliiton johtokunnassa oli tuolloin edustaja jokaisesta
yhdistyksestä, ja jokaisesta kunnasta. Tavoitteena oli, että tuottajaliiton
johtokunnassa jokaisella johtokunnan
jäsenellä oli luottamushenkilösuhde
muualla, kuten tuottajien ja metsänomistajien osuuskunnissa.
”Kainuussa ei liikahtanut lehtikään,
niin ettei tuottajaliiton johtokunta olisi
siitä tiennyt”.

Talvipäivien väki sai rautaisannoksen maakuntauudistuksesta.
halu vaikuttaa päätöksentekoon.
”Pyrimme siihen, että kunnanvaltuustoissa oli erittäin vahva edustus
maataloustuottajia ja metsänomistajia.

Toisin sanoen, päästäksemme vaikuttamaan päätöksentekoon vahvistimme maanomistajien poliittista päätösvaltaa”, Timo Korhonen kertoo.

Tulevissa maakuntavaaleissa, jotka
muuten ovat 28. lokakuuta 2018, voi
Korhosen mielestä käyttää samaa periaatetta kuin juuri kuvatussa kuntapolitiikkaan vaikuttamisessa.
Eri puolueiden vaalilistoille on saatava maaseutuhenkisiä tuottajia ja
metsänomistajia, jotta maaseudun ihmisten ääni saadaan kuulumaan maakuntavaltuustoissa.
Kyseessä on suora kansanvaali ja
maakuntavaltuustoon valitaan Lapissa
59 edustajaa.
”Niin tuottajaliiton johtokunta kuin
tuottajayhdistysten johtokunnat ovat
avainasemassa, kun mietitään, miten
viesti maakuntavaalien merkityksestä
saadaan jäsenistölle. Maakuntavaltuusto tulee päättämään, mihin lähtee
Lapin kehittäminen kulkemaan”.

Johannes Vallivaarasta ProAgria Lapin toimitusjohtaja
ProAgria Lappi ry:n hallitus
päätti tammikuussa panostaa
uudenlaiseen, paremmin asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaan toimintatapaan. Hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi
YTK, CCA Johannes Vallivaaran
vastaamaan muutoksen toteutuksesta.
Vallivaara on aiemmin toiminut
ProAgria Lapin yritysasiantuntijana
sekä maakunnallisen Arktinen Älykäs
Maaseutuverkosto –klusterin johtajana.

”Kehitämme yhteistyötä erityisesti
sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme palvella paremmin asiakkaitamme”, tuore toimitusjohtaja kertoo.
”Haasteena on, miten varmistamme
lappilaisten maaseudulla toimivien yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta
sekä kykenemme tarjoamaan heidän
tarkoitustaan vastaavia palvelupaketteja”.
Aiheesta myöhemmin lisää:
www.mtk.fi/lappi
www.proagrialappi.fi

Marko Repo on MTK-Lapin uusi puheenjohtaja
MTK-Lapin johtokunta valitsi
tammikuussa keskuudestaan liiton puheenjohtajaksi simolaisen
maidontuottajan Marko Revon
ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Lampelan.
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi
Valta vaihtui tammikuussa MTK-Lapin johdossa, kun liiton johtokunta valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Marko
Revon Simosta. Valinta oli yksimielinen.
MTK-Lappia vuosina 2003–2017
johtanut Juhani Lampela Tervolasta
oli jo hyvissä ajoin kertonut, että nyt on
jonkun muun aika ottaa ohjakset liiton
luotsaamisessa.
”Maailma ei pysähdy siihen, että vetäjä vaihtuu. Työ viljelijäväestön parissa jatkuu. Toivon myös, että me kaikki
puolustamme maataloustuotantoa ja
tuottajia aina, kun näemme siihen tilaisuuden”, Lampela evästi johtokunnan
kokouksessa.
Marko Repo on toiminut MTK-Lapin
johtokunnassa vuosina 2005-2010 ja
vuodesta 2014 lähtien. Hän on 44-vuotias agrologi ja maidontuottaja.
Kotitilansa jatkajaksi Repo ryhtyi 16
vuotta sitten. MTK-Lapin johtokunnassa hän on ollut myös varapuheenjohtajana. Repo on lisäksi Pohjolan Maidon edustajistossa.
Revon mielestä MTK-Lapin johtokunnassa työskentely on mielenkiintoista, sillä sitä kautta pyritään
vaikuttamaan moniin asioihin. Puheenjohtajana hänen tiensä vie nyt
myös laajempiin vaikuttajajoukkoihin.
”Ensimmäinen
puheenjohtajakokous on jo takana. Uusia asioita ja ihmisiä on paljon”, Repo kuittaa.
Repo myös luotsasi Lapin tuottajayhdistysten talvipäiviä ja on ehtinyt
heiluttaa puheenjohtajan nuijaa johto-

Juhani Lampela luovutti puheenjohtajan nuijan ja vastuun Marko Revolle.
kunnan kokouksissa.
Puheenjohtajana hän haluaa tehdä laajaa yhteistyötä pohjoisten liittojen johtokuntien kanssa, koska Pohjois-Suomessa kaikilla tuottajilla ovat
melko lailla samanlaiset haasteet ja
ongelmat.
MTK-Lapin johtokunnassa uutena
jäsenenä aloitti tammikuussa Antti

Kantola Kittilästä. Muut johtokunnan
jäsenet ovat varapuheenjohtaja Juhani Lampela, Terho Tennilä, Heikki Lehtiniemi, Kimmo Kantomaa,
Sakari Manninen, Katriina Sipilä ja
Hanna-Mari Kasurinen.
Kokouksiin osallistuu myös valtuuskuntaedustaja Esa Kiviniemi.

Tervetuloa MTK-yhdistysten kokouksiin!
Yhdistys		Pvm		Päivä		Kello		Paikka
Tornio			17.3.		la		11.00		Toimintakeskus Lappari, Tornio
Ylitornio		17.3.		la		11.00		Toimintakeskus Lappari, Tornio
Pello			19.3.		ma		12.00		Ravintola Granni
Ranua			23.3.		pe		12.00		Valtuustosali
Tunturi-Lappi		24.3.		la		12.00		Peltovuoman laavu, Ounastie 3187
Itä-Lappi		27.3.		ti		12.00		Kiehispirtti
Alakemijoki		4.4.		ke		11.00		Tervolan kunnantalo
Posio			5.4.		to		11.00		Valtuustosali
Rovaniemi		6.4.		pe		11.00		Tirolisali
Simo			7.4.		la		11.00		Malinin toimintakeskus
Inari-Utsjoki		12.4.		to		11.30		Neljän Tuulen Tupa, Kaamanen
Sodankylä		13.4.		pe		11.00		Selman pirtti
Kolari			23.4.		ma		11.00		Seurakuntatalo
MTK-Lappi		4.5.		pe		11:00		Viirinkankaantie 1, Rovaniemi
Tuottajayhdistysten kokouksissa käsitellään sääntöjen 10 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat; mm.
hyväksytään toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2017 sekä keskustellaan maatalouspolitiikan ja maaseudun ajankohtaisista kysymyksistä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
Katso ajankohtaiset tiedot kokouksista nettisivuilta www.mtk.fi/liitot/lappi
Kokousilmoitukset julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuudessa
aina kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.
Välitä viljelijästä -hanke
yhteistyökumppaneiden
kanssa järjesti tammikuun
lopussa tilaisuuden, jossa annettiin tiivistä tietoa
ja työkaluja vaikeuksista
selviytymiseen ja kerrottiin
mistä apua saa. Tilaisuus
veti luentotilan täyteen.

Ota yhteyttä:
eija.tammela@mela.fi
p. 050 3318973

Päätoimittaja:

Kaija Kinnunen
p. 0400 397 336
kaija.kinnunen@mtk.fi

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

p. 040 577 9186
auni.vaaraniemi@elisanet.fi

