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1. MTK-KAAKKOIS-SUOMEN TEHTÄVÄT
Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liitto, MTK-Kaakkois-Suomi, toimii jäsentensä edunvalvojana
ja puolenpitäjänä. Liiton jäseniä ovat MTK-yhdistysten kautta alueen maa- ja metsätalousyrittäjät
sekä muut maaseutuyrittäjät. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
maakunnat ja liiton toimistot sijaitsevat Kouvolassa ja Lappeenrannassa.
MTK-yhdistysten määrä on MTK-Kaakkois-Suomen alueella tällä hetkellä 18. Jäseniä on 7737
henkilöä ja jäsentiloja 3522 kappaletta (vuoden 2018 syyskuun lopussa). Jäsenten viljelyssä on noin
104 000 peltohehtaaria. Lisäksi liitossa on yhdeksän yhteisöjäsentä.
MTK-Kaakkois-Suomen tehtävänä on turvata jäsentensä taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset
oikeudet sekä kehittää niitä. Liitto vaikuttaa alueellisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
niin kuntatasolla kuin maakunta- ja valtakunnantasolla tehtäviin päätöksiin tavoitteena turvata
jäsenille tasavertaiset toimintamahdollisuudet.
Liitto toimii koko järjestön tavoitteiden mukaisesti ja sisäistää toiminnassaan MTK:n arvot.
Tuottajajärjestön arvot ovat jatkuvuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yrittäjyys, avoimuus ja
asiantuntemus.

2. MTK-KAAKKOIS-SUOMEN VISIO
MTK-Kaakkois-Suomen johtokunta on määritellyt liiton vision seuraavasti:
MTK-Kaakkois-Suomi on jäseniään palveleva, aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja haluttu
yhteistyökumppani.

3. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2019
3.1. Edunvalvonta
MTK-Kaakkois-Suomi toteuttaa osaltaan koko järjestön yhteisiä, valtuuskunnan hyväksymiä
tavoitteita.
MTK-Kaakkois-Suomi vaikuttaa yhdessä jäsenten kanssa ennakoivasti päätöksentekoon ja politiikan
sisältöihin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita tässä ovat mm. alueen tuottajayhdistykset, KaakkoisSuomen metsävaliokunta, MTK-liitot ja yhteiset valiokunnat, MTK:n keskusliitto, valiokunnat ja
jaostot. Järjestön yhteisen edunvalvonnan kohteita ovat esimerkiksi maanomistus- ja käyttöoikeus,
vesienhoito ja vesipuitedirektiivi, kiertotalous, metsätalouden kannustejärjestelmän uusiminen, EU:n
biotalousstrategia, biodiversiteetti -strategia ja metsästrategia sekä kansainvälinen kauppapolitiikka.
Keskeisiä EU-tason vaikuttamisen kohteita ovat monivuotinen rahoituskehys 2021-2027, keväällä
2019 pidettävät EU:n parlamenttivaalit sekä tulevan komission työohjelma ja sen toimeenpano.
Liitto on mukana tekemässä ja jalkauttamassa tavoitteita ja vaaliohjelmia vuonna 2019
järjestettäviin eduskunta- ja EU-vaaleihin sekä mahdollisiin maakuntavaaleihin. Tärkeää on saada
kannustettua jäseniä osallistumaan vaaleihin sekä ehdokkaina että äänestäjinä.
MTK-Kaakkois-Suomi vaikuttaa mahdollisen maakuntauudistuksen toimeenpanossa maa- ja
metsätalouden, maaseudun yrittäjien ja maalla asuvien tarpeiden huomioon ottamiseen.
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3.2. Viestintä
MTK-Kaakkois-Suomi viestittää maa- ja metsätalousyrittäjille tärkeistä kysymyksistä ja alueen
ajankohtaisista tapahtumista julkisuuteen yhdessä jäsentensä kanssa. Osana koko järjestön
viestintää MTK-Kaakkois-Suomi pyrkii hyödyntämään Suomen EU -puheenjohtajakauden tarjoamat
mahdollisuudet lisätä näkyvyyttä maaseudun toimijoita ja elinkeinoja koskevissa kysymyksissä.
Liitto edistää osaltaan maaseudulla vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden tarjonnan
kehittymistä markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Viestinnässä alueen elintarviketuotannon laatu,
kestävyys, ruokaturvallisuus ja jäljitettävyys ovat tärkeitä argumentteja.
Sisäisen viestinnän yhtenä tavoitteena on yhdessä keskusliiton kanssa tuottaa jäsenten käyttöön
tietoa markkinoiden ja kuluttajien odotusten muutoksista. Edistetään järjestön uusien sähköisten
markkinapaikkojen (mm. Viljatori, Töitä Suomesta, Ruokaa Suomesta) käyntiinlähtöä ja
jatkokehitystä. Viestinnän keinoin parannetaan markkinapaikkojen tunnettuutta jäsenten ja
markkinatoimijoiden keskuudessa.
Jäseniä kannustetaan sähköisten kanavien käyttöön. Perinteisten viestinnän ja tiedotuksen
menetelmien rinnalla sähköiset väylät ovat ylivertaisen nopeita, ajantasaisia ja edullisia.
Liitto on mukana koko järjestön elintarvikkeiden vientiä edistävissä toimissa. MTK on maailman
suurimpien ruoka-alan kuluttajamessujen, Grüne Woche:n, pääyhteistyökumppani vuonna 2019.
MTK-Kaakkois-Suomen alueen koulujen ja päiväkotien maatilavierailuja jatketaan ja pyritään
saamaan mukaan uusia toimijoita.
3.3. Maaseutunuoret
Maaseutunuorten toimintaa kehitetään ja yhteistyötä muiden alueiden kanssa pyritään lisäämään.
Maaseutunuoria aktivoidaan tapahtumien, koulutusten sekä teemapäivien avulla ja samalla
tarjotaan tietoa järjestötoiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista. MTK-Kaakkois-Suomen liitosta
on mukana muutamia maaseutunuoria MTK:n järjestökoulutuksen vaikuttajavalmennuksessa.
Alueen maaseutunuoria aktivoidaan myös osallistumaan nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin.
Maaseutunuorten valiokunta suunnittelee vuoden 2019 toimintaa mm. seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maaseutunuorten hyvinvointipäivät yhteistyössä Virtaa Viljelijälle -hankkeen kanssa
Myllymäen ulkoilupäivä
Maaseutunuorten kevätparlamentti
Omatoimimatka ulkomaille
Orastaa! 2019
Kesätapaaminen Tykkimäellä
Maaseutumarkkinat Lappeenranta
Syysparlamentti
Spv-tilaisuus jääkiekko-ottelussa
Pikkujoulut
Joulutulet + kinkunmaistatus Parikkalan asemalla
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3.4. Järjestöuudistus ja jäsenpalvelut
MTK:n järjestöuudistus etenee vuonna 2019 valtuuskunnan hyväksymien linjausten mukaisesti.
MTK-Kaakkois-Suomi osaltaan viestittää uudistuksen sisällöstä yhdistyksille ja jäsenistölle ja
jalkauttaa toimenpiteitä tarpeen mukaan. MTK-Kaakkois-Suomi on myös mukana ao.
valiokuntatyöskentelyssä.
Uudistuksen tavoitteena on järjestön kehittäminen vastaamaan aiempaa paremmin jäsenten
tarpeita sekä paikallisen toiminnan edellytysten edistäminen. Jäsenpalveluita ja -etuja uudistetaan
niin, että ne entistä paremmin palvelevat jäsenten elinkeino- ja yritystoimintaa. Jäseniä kohdellaan
kaikessa toiminnassa tasapuolisesti.
Uudistus sisältää mm. seuraavia koko järjestöä koskevia kohtia:
•
•
•
•
•
•
•

jäsenmaksujärjestelmän uusiminen ja sen vaatimat muutokset
yhdistysten jäsenrekisterien uudistamiseen tähtäävä vaatimusmäärittelyprojekti
tekninen toteutus siten, että se palvelee järjestön yhtenäisyyttä ja edistää yhteistyön
syventämistä
tarvittavat sääntömuutokset
järjestökoulutuksen uudistettu strategia
järjestön strategiaan perustuva uusi viestintäohjelma, painopisteenä jäsenviestinnän
kehittäminen sekä digitaalisten ja vuorovaikutteisten työkalujen hyödyntäminen
mtk.fi uudistaminen; jäsenten näkemysten ja jäsenkyselyiden tulosten hyödyntäminen

3.5. Jäsenten hyvinvointi ja jaksaminen
Liiton alueella toimiva Virtaa Viljelijälle -hanke jatkuu alkuvuoden. Hankkeen toimintamalli on
valtakunnallinen ja sitä jatketaan hankkeen päätyttyä Melan toimesta. Hankkeen toteuttamia
toimenpiteitä, Mielenterveyden ensiapukursseja ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Jäsenistölle tiedotetaan hyvinvoinnin ja jaksamisen
merkityksestä ja heitä kannustetaan käyttämään tarjolla olevia tuettuja lomia ja kuntoremontteja.
Hankkeessa laadittua www.voimavaratesti.fi -testiä tarjotaan jäsenille apuvälineeksi oman
hyvinvoinnin mittaamiseen.
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4. MTK-KAAKKOIS-SUOMEN JOHTOKUNTA
MTK-Kaakkois-Suomen johtokunnan jäsenet ja heidän yhteystietonsa ovat seuraavat:
Kari Niemi
Puheenjohtaja
Lehdonpääntie 13
45100 Kouvola
040 704 4696
kari.niemi@kymp.net

Pekka Helkala
Varapuheenjohtaja
Kaipialantie 62
54260 Lappeenranta
040 517 8370
pekkahelkala@gmail.com

Janne Kainulainen
Louhimontie 97
59100 Parikkala
050 309 4865
janne_ganes@hotmail.com

Aleksi Kivelä
Muurikkalantie 795
49730 Muurikkala
040 755 0413
kivela.aleksi@gmail.com

Juha Muuronen
Maaseutunuorten edustaja
Hovintie 24
49540 Metsäkylä
040 507 8341
juhamuuronen@msn.com

Helena Pesonen

Juha Sajomaa
Elimäentie 2380 A
47200 Elimäki
040 512 2765
juha.sajomaa@luukku.com

Matti Seitsonen
Seitsolantie 39
46810 Ummeljoki
0500 753 763
matti.s.seitsonen@gmail.com

Antti Särkkä
Suomenkyläntie 209
52830 Suomenniemi
050 356 6997
antti.sarkka@pp2.inet.fi

Riitta Torikka
Tolskantie 163
47830 Hasula
050 541 0411
riitta.torikka@gmail.com

Näpinmäenkatu 4
56800 Simpele
040 760 2735
helemapesonen@gmail.com
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5. TOIMIHENKILÖT JA LIITON YHTEYSTIEDOT
Liiton toimihenkilöt:
Tuula Dahlman
Toiminnanjohtaja
040 847 4277
tuula.dahlman@mtk.fi

Eeva Saarikorpi
Kenttäpäällikkö
040 545 2079
eeva.saarikorpi@mtk.fi

Eija Nopanen
Kenttäpäällikkö
0400 230 580
eija.nopanen@mtk.fi

Anni Kekki
Hankepäällikkö
Virtaa Viljelijälle -hanke (31.3.2019 asti)
040 593 0848
anni.kekki@mtk.fi

Liiton yhteystiedot:
Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK-Kaakkois-Suomi
Kouvolan toimisto:
Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola
Lappeenrannan toimisto:
Pormestarinkatu 6 B, 53100 Lappeenranta
MTK-Kaakkois-Suomen kotisivut:
www.mtk.fi/kaakkoissuomi
MTK-Kaakkois-Suomi Facebookissa:
www.facebook.com/mtk.kaakkoissuomi
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