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Kuntiin on saatava maaseutua ymmärtävät päättäjät
MTK tuo kuntavaalikeskusteluun
mukaan oman vaaliohjelmansa.
Siinä korostetaan elinvoimaista
maaseutua sekä kestävää ja reilua maankäyttöä. Jäsenten toivotaan nostavan teemoja esiin
vaalien alla.
Teksti Auni Vääräniemi
Ketä kannattaisi tällä kertaa äänestää
oman kunnan tai kaupungin valtuustoon? Tätä mietitään tällä hetkellä monissa taloissa ja tuvissa.
MTK on helpottanut pohdintaa laatimalla oman kuntavaaliohjelman. Siinä käydään läpi kaikki ne asiat, jotka
kuntapäättämisessä koskettavat maaseudun asukkaita ja edunvalvontajärjestömme jäseniä.
Ohjelman avulla me äänestäjät
voimme tarkastella, kuinka hyvin kuntavaaliehdokkaamme ajaa juuri viljelijöiden, metsänomistajien, maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden
asioita.
Maailma muuttuu ja elävä maaseutu on entistä isompi voimavara kunnalle, korostaa myös MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
”Maaseutu kiinnostaa ja biotalous
kasvaa maalla. Siksi peräänkuulutamme järjestönä sitä, että maaseudun
ammattilaisia nousee kuntapäättäjiksi”, Marttila sanoo.
MTK:n kuntavaaliohjelma nostaa
esille kolme suurta teemaa. Maaseudun elinkeinot kasvuun -osio korostaa

Kaavoitus on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Esimerkiksi tuulivoimapuistot käsitellään kaava-asioissa (Kuva Markku Peltola, MTK:n kuvapankki).
maaseudun työvoiman tarvetta, lähipalveluita, kuntien vastuullista metsäomistajuutta, eläinlääkäripalveluiden
saatavuutta, koulutusta ja julkisia hankintoja.
Kestävän ja reilun maankäytön
-teema korostaa, että maankäytön
suunnittelu on kunnan ydintehtävä.
Samoin ohjelma korostaa puhtaan
veden merkitystä, hyvää metsänhoitoa
tehokkaana ilmastotekona ja työkaluja
ympäristönsuojeluun.
Kolmannessa teemassa MTK muistuttaa, että veroeurot on saatava paikallistaloutta kehittämään.
Julkiset rakennushankkeet on saatava puupohjaisiksi ja metsämyynnin
verotuksesta saatavat tulot on tulou-

tettava metsän sijaintikuntaan. Kuntien on myös satsattava kotimaiseen
lähiruokaan.
”Esille nostettavia asioita on todella
paljon. Nostaisin edelleen julkiset hankinnat kärkeen, sillä kunnat käyttävät
vuosittain jopa 20 miljardia euroa julkisiin hankintoihin. Eli kannattaa miettiä,
miten hankinnoilla voidaan tukea paikallista taloutta”, Juha Marttila sanoo.
”Sen jälkeen tulee maankäyttöön
liittyvät asiat. On hyvä, että valtuustoissa on maaseutua ymmärtäviä ihmisiä, jotka ovat hereillä ja käyttävät
valtaa, kun kaavoituksia tehdään”.

Lue lisää: www.mtk.fi/kuntavaalit

Uutta verta MTK-Lapin johtokuntaan
Sodankyläläinen järjestöaktiivi Matti Riipi aloitti vuodenvaihteessa
MTK-Lapin johtokunnan jäsenenä. Hän ryhtyy edunvalvontatöihin
kotimainen ruuantuotanto mielessään.

lituksessa.
”Mukavia nämä luottamustehtävät.
Kyllä näihin mielellään osallistuu”, Riipi myhäilee.
”Minulta kysyttiin, että olenko kiinnostunut, ja minä olin. Olen tyytyväinen saamaani luottamukseen”.
Ensimmäiseen kokoukseen tammikuussa Riipi osallistui etänä, kuten
suuri osa muustakin johtokunnasta.
Yhdestä kokouksesta ei vielä saanut
kuin pintaraapaisun koko johtokuntatoiminnan sisällöstä. Hän odottaakin
ihmisiin tutustumista.
”Olen käynyt joissakin MTK-Lapin
kevät- ja syyskokouksissa. Myös Levin neuvottelupäiville olen osallistunut.
Onhan tämä johtokunnassa oleminen
taas ihan eri taso”.
MTK-Lapin johtokunnassa hän näkee edustavansa omaa aluettaan ja
sen tuottajia ja tuovansa johtokuntaan
näkemystä myös poroelinkeinosta ja
metsänhoidosta.
Riipin mielestä monipuolinen edunvalvonta on tärkeää. Hän haluaa myös

Kuka Matti Riipi?
37-vuotias poromies
Asuu Sattasjokivarressa Sodankylän Sattasessa
Perheessä vaimo, poika ja tytär
Viettää vapaa-aikansa perheen
parissa luonnossa

Teksti Auni Vääräniemi

lyä MTK:n valtuuskunnan edustajana.

MTK-Lapin 9-jäseninen johtokunta uudistui vuoden 2021 alkajaisiksi. Itäisen
Lapin edustajaksi nousi sodankyläläinen Matti Riipi.
Alakemijoen, Simon ja Tornion toisena edustaja aloitti simolainen Tuomo Leinonen, joka on aiemmin ollut
seuraamassa johtokunnan työskente-

Matti Riipille edunvalvontatyö ja vaikuttaminen ovat jo ennestään tuttuja.
Hän on MTK-Sodankylän johtokunnan
varapuheenjohtaja ja MHY Sodankylän valtuustossa jäsen.
Tämän lisäksi Riipi toimii Sattasniemen paliskunnan poroisäntänä ja hän
on myös Paliskuntain yhdistyksen hal-

omalta osaltaan tuoda esille omavaraisuuden ja kotimaisuuden merkitystä
ruuantuotannossa.
”MTK on vaikutuskanava ja sellainen taho, josta saa apua, jos tulee
ongelmatilanteita eteen. Edunvalvonta
on meidän taustallamme koko ajan.
Varsinkin, kun olemme täällä reuna-alueella ja Lapissa, niin ääni tulee
MTK-Lapin kautta kuuluvaksi”.

Pääkirjoitus: ”Eläin elää, ihminen ihmettelee”
Kotieläintuotannon eettisyys on
loputtomassa
myllytyksessä.
Nykyajan mediat tarjoavat rajattomat mahdollisuudet kärkkäidenkin mielipiteiden esittämiseen.

Jokainen kansalainen kuitenkin syö
eli ostaa tuotteitamme ollen lopullinen
asiakkaamme. Vaikka asiakas ei ole
aina oikeassa, niin hän kuitenkin sen
ostopäätöksen tekee. Tai jättää tekemättä.

Kuva: Essi Lappalainen

Esimerkiksi ”tämäkin eläin halusi
elää” kommentteja näkee nykyään jatkuvasti.
Kysehän on eläimen selviytymisvaistosta, jolla ei ole mitään tekemistä
eläimen halun tai mielipiteen kanssa.
Luottavasti ihmiseen suhtautuva eläin
ei ahdistu eikä halua paeta teurastustilanteesta.
Ei eläin huoli huomisesta tai murehdi kuolemaansa, se elää tässä ja nyt.
Sen sijaan me ihmiset annamme hel-

Äänekkäimmät ääripäät eivät hae yhteistyötä ja kompromisseja vaan huomiota ja seuraajia. Ja niinhän mekin
haemme huomiota ja seuraajia, mutta
jos keskustelemme vain samanmielisten kanssa, asiat eivät edisty.
Perusteettomien
mielipiteidensä
jankkaajat on toki parasta jättää noteeraamatta, mutta rakentavaa kritiikkiä
kannattaa kuunnella herkällä korvalla.

posti tunteillemme vallan sellaisissakin
asioissa, jotka pitäisi kyetä katsomaan
sen kyseisen eläimen näkökulmasta.
Hyvä elämä ja helppo lähtö, sitähän
me itsellemmekin toivomme, ei siihen
sen suurempia tunteita tarvita.
Mikä sitten on millekin lajille se riittävän hyvä elämä onkin haastavampi
määrittää, kun taloudelliset lainalaisuudet eli sen tuottajankin hyvä elämä
on otettava huomioon.
Itse valitsin lypsykarjan pidon elinkeinokseni eläinrakkaudesta. Muiden
kuin tuotantoeläinten hoidolla en kokenut työllistyväni riittävästi ansaitakseni
elantoni.
Toki lihaa syömättömänä puntaroin
asiaa perusteellisesti ja hyvä niin. Minulle tämä valinta on tuonut hyvän elämän.
En helposti ahdistu eläintuotantoon
kohdistuvista syytöksistä, koska olen
ylpeä työstäni tietäen, miten hyvin itse
hoidan eläimeni. Tietysti oloja on aina
varaa parantaa, mutta muutoksia tehdään sitä mukaan, kun resurssit antavat myöten.
Ja niihin resursseihin vaikuttaa ihan
jokainen.
Olisi helppo syyttää pelkästään
Brysseliä tai maailmantaloutta, mutta
jokainen ostopäätös vaikuttaa jääkö
raha Suomeen.
Me myös valitsemme päättäjämme
ja samalla suurempien ostopäätösten
tekijät, joten ollaanpa hereillä tulevissa
kuntavaaleissa.
Pidetään jalat maassa, mutta tuntosarvet esillä. Tai kun otsikossakin
siteerasin Ismo Alankoa, niin ”toinen
käsi utareella, toinen kaukosäätimellä”.
Halauksin,

Hanna-Mari Kasurinen

MTK-Lapin puheenjohtaja

Kasurinen ja Harju jatkavat MTK-Lapin puheenjohtajina
MTK-Lapin johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa tällä
kertaa hybridimallilla.
Auni Vääräniemi

Jäsenistä muutama osallistui kokoukseen Rovaniemeltä käsin ja loput
etänä kotikoneensa äärestä. Syynä tähän oli korona-aika ja ennen kaikkea
ihan älytön pakkanen.

MTK:n valtuuskunnan jäseninä Lapista ovat Hanna-Mari Kasurinen ja
Tuomo Leinonen. Lapin metsänhoitoyhdistysten edustajana on Aaro Granroth Kittilästä.

MTK-Lapin johtokunta valitsi tammikuussa ivalolaisen Hanna-Mari Kasurisen jatkamaan puheenjohtajana.
Myös varapuheenjohtaja, sallalainen
Jouni Harju jatkaa pestissään.
Perinteistä tuoretta johtokuntakuvaa ei tällä kertaa näillä palstoilla näy,
sillä johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa hybridimallilla.

MTK-Lapin johtokunnassa ovat vuonna 2021 Hanna-Mari Kasurinen (Ivalo), Jouni Harju (Salla), Tuomo Leinonen (Simo), Matti Riipi (Sodankylä),
Kimmo Kantomaa (Ylitornio), Aleksi
Kortesalmi (Maaseutunuoret), Johannes Mäkitaavola (Tornio), Heikki
Lehtiniemi (Posio) ja Sakari Manninen (Rovaniemi).

Jäsenpalveluvaliokunnassa MTK-Lappia edustaa Hanna-Mari Kasurinen.
Maankäyttö- ja ympäristövaliokunnan
jäsenenä on ylitorniolainen Merja Korpi.
Tiedotamme MTK:n valiokuntien kokousten toiminnasta facebookissa:
www.facebook.com/jankaviesti

MTK:n jäsenillat

Tuottajayhdistysten kevätkokoukset

MTK:n virtuaaliset jäsenillat pide-

MTK-Lapin alueen tuottajayhdistysten kevätkokousten aikataulut tulevat

tään joka kuukauden ensimmäisenä

verkkosivuillemme. Tapahtumat näet verkkosivun etusivulta.

torstaina. Kaikki tilaisuudet tallenne-

Lisäksi päivämäärät julkaistaan Maaseudun Tulevaisuudessa.

taan, joten voit katsoa ne myös jäl-

Kokouksissa varaudutaan yhä koronatilanteeseen ja toimitaan sen mukaan.

kikäteen!
Huhtikuun teemana on vienti ja kansainvälinen kauppa. Toukokuussa
pureudutaan CAP:iin.

Ota nämä MTK-asiat haltuusi:
Jäsenedut eli MTK Hankinnat: https://www.mtkhankinnat.fi/
Podcast #Maaltavastaajat: https://soundcloud.com/maaltavastaajat

www.mtk.fi/jasenillat

Neuvo on käytössä

Välitä viljelijästä
-yhteystiedot:

Viljelijät voivat taas tilata tilalleen
Neuvo-palvelua.

Neuvontaa

voi

Jussi Pulkkinen
p. 050 462 1109

saada 15 000 euron edestä aikaisemman 10 000 euron sijaan. Aiem-

Eija Tammela
p. 050 331 8973

pi Neuvon käyttö lasketaan enimmäismäärään.
tilaneuvojat.ruokavirasto.fi

Päätoimittaja:

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

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

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

