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Jäsenet ovat perinteisen osuustoiminta-aatteen ydin
Osuustoiminta-aate on yhä vahvasti mukana maataloustuottajan arjessa, mutta mikä on
aatteen tarkoitus ja merkitys nykypäivänä? Haimme vastauksia
näihin kysymyksiin laittamalla
tuottajille tutuimpien osuuskuntatoimijoiden Pohjolan Maidon,
Lihakunnan ja Faban pohtimaan
osuuskunta-aatteen ydintä ja
paikkaa yhteiskunnassamme.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Lihakunnan toimitusjohtaja Reijo
Flink, Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto ja Faban hallituksen
puheenjohtaja Tiina Mitikka laitettiin
pohtimaan osuuskunta-aatetta edustamansa osuuskunnan näkökulmasta.
Osuustoiminnan ydintä etsimässä
Flink, Kaunisto ja Mitikka ovat yhtä
mieltä siitä, että osuustoiminnan ydinajatuksena on tuottaa kaikille osuuskunnan jäsenille tasapuolisesti sitä hyvää, mitä varten se on perustettu.
Toisaalta kenenkään ei pitäisi saada toiminnasta perusteetonta etua.
”Jäsenillä on paitsi oikeuksia, myös
velvollisuus tukea osuuskuntaa keskittämällä ostonsa, myyntinsä tai työnsä
osuuskuntaan”, Mitikka huomauttaa.
”Helposti ajatellaan, että onhan se
osuuskunta siellä aina taustalla, jos
oma tai jonkun muun tarjoama apu ei
olekaan riittävä tai saatavilla. Kannat-

Maatalouteen liittyvät osuuskunnat pyörivät lehmän ympärillä, oli kyseessä
sen vasikat, lehmän tuottama maito tai siemennystarpeet. Osuuskunnilla on
tulevaisuutta, jos niiden jäsenet päättävät niin.
taa kuitenkin muistaa, että osuuskunta
on sen jäsenet. Jos jäsenet eivät jatkuvasti käytä palveluita, ne surkastuvat pois, eikä sitä omaa osuuskuntaa
enää olekaan siltä osin toimintaa turvaamassa”, hän jatkaa.
Vesa Kaunisto haluaa korostaa maito-osuuskunnan näkökulmasta sitä,
kuinka laittamalla suuren joukon voimat yhteen on mahdollista saada riittävät resurssit tuotteiden jalostukseen,
tuotekehitykseen ja markkinointiin.
”Osuustoiminnan avulla voidaan
yhdistää jäsenten yksityinen taloudellinen etu ja kaikkien jäsenten yhteinen
taloudellinen etu”, Kaunisto summaa.

Osuuskunnalla on merkitystä
Vastaajat pitävät edustamansa
osuuskunnan merkitystä tuottajalle
huomattavana.
Lihakunta välittää ja hankkii teuraskarjaa koko maasta pohjoisinta Lappia
myöten.
”Lisäksi maksamme kaikille jäsenille asuinpaikasta riippumatta saman
tilin”, Reijo Flink sanoo.
Samoin valiolainen Osuuskunta
Pohjolan Maito käy hakemassa maidon Utsjoelta saakka, aivan samalla
tavalla kuten kaikilta osuuskuntansa
jäseniltä Suomessa.
Kauniston mukaan osuustoiminnan

ansiosta maitotilayrittäjät voivat olla
varmoja, että osuuskunta noutaa maidon ja järjestää maidon jalostuksen ja
markkinoinnin Valion nimissä ja hoitaa
tilityksen maidosta omistajayrittäjille.
”Omistajille laadultaan samanlaisen maidon perushinta on sama koko
maassa määrästä ja sijainnista riippumatta”, Kaunisto korostaa Flinkin
tavoin.

muuttua maataloustuottajien mielissä.
Reijo Flinkin mielestä Lihakunnan
merkitys jäsenilleen on kasvanut kaiken aikaa.
” Paras mittari on se, että osuuskuntiemme jäsenet tuottavat yhä suuremman osan suomalaisten maatilojen
tuottamasta lihasta”.
Vesa Kaunisto arvioi, että viime
vuosina Pohjolan Maidon asema on
pysynyt suurin piirtein ennallaan.

Tasa-arvoinen kohtelu ja palvelu?
Osuuskunnat pyrkivät turvaamaan
jäsentensä tasa-arvoisen kohtelun ja
palvelut eri tavoin, kuten Reijo Flink
kertoo Lihakunnan tekevän tasapuolisella kohtelulla tilojen koosta ja sijainnista riippumatta.
Samaa tasapuolisuutta korostaa
Vesa Kaunisto.
Tiina Mitikka kertoo Faban turvaavan palvelut pitämällä ne kustannustehokkaina ja kustannusvastaavina.
Palveluita tarjotaan koko maassa
liiketaloudellisten perusteiden puitteissa.
”Digitalisaatio tuo uuden mausteen
palvelutarjontaan ja muuttaa perinteisiä toimintatapoja. Samalla se antaa
mahdollisuuksia toimia joissain asioissa uusilla tavoilla”, Mitikka kertoo.
Muuttuuko osuuskunnan merkitys?
Muuttuvassa maailmassa myös
osuustoiminnan merkitys saattaa

Tiina Mitikka arvioi Faban merkityksen viimeisen kymmenen vuoden
aikana varmasti joiltakin osin heikentyneen, toisilta osin vahvistuneen ja
kaiken kaikkiaan ainakin muuttuneen.
Toimintaympäristö on muuttunut rajusti ja nautatilojen lukumäärän väheneminen muuttaa toimintaedellytyksiä.
”Vanhat toimintatavat eivät välttämättä ole niitä oikeita, vaaditaan uudenlaista ajattelua ja asennoitumista”,
Mitikka sanoo.
Jäsenet ratkaisevat tulevaisuuden
Tulevaisuuden haasteet Lihakunta,
Osuuskunta Pohjolan Maito ja Faba
ottavat vastaan luottavaisin mielin.
Osuustoiminnalla on tulevaisuutta,
jos Suomessa ylipäätään pidetään
huolta maidon- ja naudanlihantuotannon toimintaedellytyksistä, Tiina Mitikka pohtii.
Hän korostaa, että jos osuuskunta
tuottaa palveluita, joita jäsenet tarvit-

sevat ja käyttävät, niin silloin se on
merkityksellinen.
Reijo Flinkin mielestä tulevaisuudessa Lihakunnan merkitys vahvistuu
ja kasvaa edelleen.
Flink sanoo tämän perustuvan siihen, että toimialalla toimijat koko ajan
vähentyvät.
Lisäksi maatilojen liikevaihdot kasvavat, tiedonsaantitarve kasvaa ja
tuottajan yhteistyökumppanien merkitys korostuu.
Vesa Kaunisto toteaa Pohjolan Maidon ja myös Valion olevan tulevaisuudessakin merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa.
Suomalaisella maataloudella on kilpailuhaittaa johtuen pohjoisesta sijainnistaan.
Maidontuotanto perustuu kuitenkin
nurmeen ja Suomen olosuhteissa nurmi kasvaa hyvin, mikä antaa meidän
maidontuotannollemme
suhteellista
kilpailuetua.
”Tämä korostuu, mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään. Lapissakin saadaan hyviä nurmisatoja, mutta
siellä mahdollisuudet monien muiden
kasvien viljelyyn ovat rajalliset”, Kaunisto summaa.
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Pääkirjoitus: Vaikuttajavalmennus oli hyödyllinen
”Sain osallistua viime talven aikana MTK:n järjestökoulutuksen
järjestämään MTK-vaikuttajavalmennuskoulutukseen. Koulutus
sisälsi neljä lähiopetusjaksoa,
joista kolme kahden päivän jaksoa Helsingissä ja yksi neljän
päivän matka Brysseliin”, kertoo
MTK-Lapin puheenjohtaja Marko Repo pääkirjoituksessaan.

singissä puheenpitämisen opettelulla.
Kouluttajina olivat huikeat Eeva
Kaarne ja Armi Toivanen.
Eevan vastuulla oli puheen rakenteen ja sisällön kouluttaminen, kun
taas Armi koulutti esiintymistekniikkaa,
puheeseen heittäytymistä ja ennen
kaikkea rentoutumista ja hengittämistekniikkaa.
Toisella jaksolla osallistuttiin myös

Viimeinen jakso olikin sitten huhtikuussa taas Helsingissä. Vierailimme
aluksi Kettulassa, MTK:n edustustilalla. Jälleen harjoittelimme puheen pitämistä, rakennetta ja myös mikrofonin
käyttöä.
Lisäksi tutustuimme Forumteatterin
keinoin erilaisiin johtokuntien ja hallitusten pöytien äärellä kohdattuihin
vuorovaikutustilanteisiin.
Koulutuksen päätösillallinen nautittiin ravintola Ultimassa, jossa saatiin
maistella muun muassa ilmaperunoita.
Valmennukseen osallistui 25 vaikuttajaa ympäri Suomea. Koulutukseen
haettiin itse ja osallistujat valittiin tiukan seulan kautta.
Mielestäni koulutus oli erinomaisen
tarpeellinen ja opettavainen. Koulutuksesta on monin tavoin hyötyä puheenjohtajan tehtävien hoitamisessa.
Esimerkiksi puheen laatiminen sujuu nyt entistä paremmin.
Kuva: Hanna-Mari Kasurinen

Vaikuttajavalmennukseen osallistuneet kävivät neljän kerran tehokoulutuksen
erilaisista vaikuttamiseen liittyvistä tekijöistä. MTK-Lapin puheenjohtaja Marko
Repo kuuntelee keskittyneesti oikealla alhaalla. Kuva: Sakari Alasuutari.
Valmennus käynnistyi viime vuoden
marraskuussa Helsingissä.
Ensimmäiseksi, kenenkään tietämättä, meidät valmennettavat laitettiin toimittaja ja toimittajakouluttaja
Anna-Maija Mannisen piinapenkkiin,
eli haastatteluun, jossa aiheina olivat
ilmasto sekä maatalouden ilmastopäästöt ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Kun meidät kaikki oli haastateltu,
ruodittiin jokaisen haastattelutuokio
Anna-Maijan johdolla auki.
Mielestäni tästä sai todella paljon
oppia mahdollisiin tuleviin haastattelutilanteisiin.
Ensimmäiseen jaksoon sisältyi
myös opetuksellinen illallinen ravintola
Rivolissa.
Valmennus jatkui joulukuussa Hel-

MTK:n perinteisille Tuomaan päiville
Luonnontieteellisessä museossa.
Sitten olikin tämän vuoden helmikuun alussa vuorossa opintomatka
Brysseliin.
Saimme tutustua EU:n byrokratiaan
oikein huolella neljän päivän aikana.
Perehdyimme Euroopan komission,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean,
Euroopan neuvoston, Euroopan parlamentin (MEP Anneli Jäätteenmäki) ja
Copa-Cogecan toimintaan.
Hurjaa on tuo erilaisten toimielinten
ja eritysesti lobbareiden määrä Brysselissä.
Reissun päätteeksi tutustuimme
myös Belgian sinisiä kasvattavan tilan
toimintaan.

Vaikuttajaterveisin
Marko Repo
MTK-Lapin puheenjohtaja

MTK uudisti mobiiliajasta jälkeen jääneet nettisivunsa
MTK:n nettisivujen uudistamista
tehtiin pitkään ja hartaasti. Samassa prosessissa olivat myös
tuottajaliittojen sivut. MTK-Lapin nettisivut pyrittiin tekemään
mahdollisimman selkeiksi.
Teksti: Auni Vääräniemi
MTK:n internetsivut loivat nahkansa kuluneen syksyn ja kevään aikana.
Nettisivuilla kävijöille työ ei näkynyt mitenkään, sillä uusia sivuja rakennettiin
eri alustalle. Virallinen julkaisu tapahtui huhtikuussa.

Vanhat sivut ja nettialusta olivat
käytössä vuodesta 2006 lähtien, eli
kohtalaisen pitkän ajan.
Entinen järjestelmä ei tukenut mobiilikäyttöä. Kun vanhat sivut luotiin, ei
älypuhelinkäyttöä osattu ennustaa.
Uudet sivut on jo lähtökohtaisesti
suunniteltu siten, että ne soveltuvat
kännykkäselailuun.

MTK-Lapin sivuja osoitteessa
https://lappi.mtk.fi/ rakennetaan tuottajaliittomme näköisiksi ja uutta tavaraa lisätään koko ajan.
Toisin kuin muissa liitoissa, emme
raskauta tuottajayhdistyksiä omien yhdistyssivujen päivitystyöllä. MTK-Lapin sivut toimivat myös tuottajayhdistysten asioiden uutisoijana.

Osa nettisisällöstä näkyy vain kirjautuneille käyttäjille, eli jäsenille.
Kirjautumisohjeet löydät www.mtk.fi
-etusivulta oikean laidan palkista. Kirjautuminen korvaa aiemman Repun.

Tutustu MTK-Lapin sivuihin ja anna
palautetta!
Palautteet vastaanottavat toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen ja sivujen
päivittäjä Auni Vääräniemi.

Kyntökauden avaus
vedettiin läpi Levillä
Tänä vuonna yhdistettiin Maaseutunuorten perinteinen kevätkirmaus ja
tuottajayhdistysten kevätpäivät yhteiseksi tapahtumaksi.
Kolmipäiväistä Kyntökauden avausta vietetiinkin Levillä huhtikuussa.
Ohjelmassa oli muun muassa ilmastoasiaa, mutta tärkeintä oli edelleen yhdessäolo ja rentoutuminen.
Kuvat otti agenttimme Hanna-Mari
Kasurinen!

Päätoimittaja:

Kaija Kinnunen
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Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

p. 040 577 9186
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