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ARVOISA JÄSEN
Vuosi on mennyt sukkelaan ja talvikin on jo tullut – tai ainakin siltä näyttää tässä vaiheessa.
Tämä on vasta ensimmäinen jäsenkirje tänä vuonna ja syyn tästä ottaa allekirjoittanut omine kiireinensä. Jos nyt selitykseksi kelpaa tuo MTK Keskusliiton johtokunnan pesti, niin se on haukannut
kyllä melkoisen osan ajankäytöstä.
Satokausi meni kohtalaisesti ja nurmisato muodostui ihan hyväksi, vaikka varmasti alueellista
vaihtelua on ollut voimakkaastikin. Valtakunnan tasolla kuivuus kiusasi alkukesästä ja osittain täälläkin. Viljat valmistuivat hieman epätasaisesti ja puinnit viivästyivät jonkin verran.
Maatalouspolitiikan nykyinen ohjelmakausi alkaa olla loppupuolella ja uutteen kauteen vuosille
2021-2027 valmistaudutaan. Valmistelu ei tällä hetkellä oikein etene, koska EU:ssa ei ole vielä saatu päätöstä tulevan rahoituskauden EU:n koko budjetin kehyksestä. Siitä pitää päästä ensin yhteisymmärrykseen ennen kuin maatalouspolitiikan eli CAP:in valmistelussa päästään eteenpäin. Tämä
budjettiraami eli MFF on komission esityksessä 1.114% bruttokansantuotteesta. Suomi, joka on
vielä loppuvuoden puheenjohtajamaana, on esittänyt neuvottelun pohjaksi 1.03-1.08%, mutta huippukokous tyrmäsi tämän täysin. Ensi vuoden alussa puheenjohtajana on Kroatia ja todennäköistä
on, että sopimus MFF:stä syntyy vasta sitä seuraavan puheenjohtajamaan Saksan aikana. Tästä johtuu, että CAP:iin voi tulla jopa kahden vuoden siirtymäkausi eli uusi maatalouspolitiikan ohjelma
olisi valmiina 2023.
Leikkauksia maatalousbudjettiin on tulossa; suoriin tukiin eli pilari 1:een vähän vähemmän ja
maaseudun kehittämiseen eli pilari 2:een enemmän. Tämä on Suomen kannalta huono asia, koska
pilari 2:ssa on mm. luonnonhaittakorvaus ja ympäristökorvaus.
Tulevan vuoden osalta maatalouden budjetti on kohtuu hyvä, mutta jatkosta ei ole oikein tietoa.
Nykyiset ympäristösitoumuksen päättyvät ensi vuoden keväällä ja Ruokavirastosta on tihkunut tietoja, että niille saataisiin ainakin yhden vuoden osalta jatko aivan samalla tavalla kuin tänäkin
vuonna. Esim. ympäristönurmien osalle ei tulisi leikkauksia, joista jo kerittiin puhumaan.
MTK:ssa on menossa järjestöuudistus ja se etenee pikkuhiljaa. Tulevassa syysvaltuuskunnassa
esitellään järjestöuudistuksen etenemistä ja käsitellään mm. liittojen sääntömuutos. Eniten keskustelua on aiheuttanut jäsenmaksujen keräämiseen liittyvä sääntömuutos, jossa on haettu kompromissia
metsänhoitoyhdistysten osalta.
MTK Kiihtelysvaaran toiminta on ollut aika aktiivista tänä vuonna. Tapahtumia on ollut tasaiseen tahtiin. Vuosikokouksen yhteydessä yhdistys osallistui Kiihtelysvaaran kirkkokeräykseen lahjoittamalla 1.000 euroa. Huhtikuussa kevätretki suuntautui Fortumin Iiksenvaaran voimalaitokselle.
Toukokuussa pidettiin Eläkeliiton toukosiunaus Karsikkolan tilalla Mäkrässä. Kiihtelysvaaran munamarkkinat olivat kesäkuun alussa. Heinäkuulla Kiihtelysvaaran joukkue osallistui Polvijärvipäivien yhteydessä pidettyyn traktorin taitoajokisaan; voittoa ei tullut, mutta kokemusta kuitenkin.
Elokuulla pidettiin perinteinen tuottajayhdistyksen ja seurakunnan saunailta Hietajärvellä. Lokakuussa tuottajien kirkkopyhä pidettiin yhteistyössä Vaara-Karjalan seurakunnan kanssa. Perinteen
mukaisesti tarjottiin uutishuttu ja päiväjuhlassa juhlapuhujana oli professori Pertti Rannikko. Lokakuun puolenvälin jälkeen käytiin vielä patikoimassa toinen osuus Oravanpolusta Heinävaarasta kirkonkylälle. Nyt vielä on tulossa syyskokous, liiton syyskokous ja maakunnallinen pikkujoulu.
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TOIMINTAA
MTK-Kiihtelysvaaran syyskokous pe 22.11.2019 klo 10, Vaara-Karjalan OP:n Kiihtelysvaaran konttorin kokoushuoneessa. Liitosta mukana Kalle Myllynen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!!
MTK Pohjois-Karjalan liiton syyskokous pidetään 3.12.2019 klo 10.00 alkaen.
Karjalaisen auditorio, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
MTK:n maakunnalliset pikkujoulut 29.11.2019 klo 18.30 alkaen, Sokos Hotelli Kimmel
Ilmoittautumiset liiton toimistoon, kysy onko vielä vapaita paikkoja:
puh. 0400 695 398, sirpa.kukkonen@mtk.fi

JOHTOKUNTA:
Kiihtelysvaaran tuottajayhdistyksen johtokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla vuoden 2018
syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen johtokunnan jäsenet toimivat samalla myös alueidensa piirimiehinä, joiden kautta jäsenet voivat pitää yhteyttä. Johtokunnan kokoonpano ja vastuualueet ovat:
Miettinen Asko, puheenjohtaja, Särkivaara, puh 040 732 7388, asko.miettinen@mtk.fi
Hoffren Kari, varapuheenjohtaja, sosiaali- ja lomitusvastaava, Heinävaara, puh. 0400 802 736
Vatanen Pentti, sihteeri ja rahastonhoitaja, MTK-Reppu –vastaava, EU-avustaja, Mäkrä, puh.
040 779 0636
Koljonen Veikko, johtokunnan jäsen, Palo, puh. 0400 289 554
Myller Suvi, kuluttajavastaava ja nuorten yhteyshenkilö, Kiihtelysvaara, puh 044 556 7673
Sirainen Esko, jäsensihteeri, Uskali, puh. 040 587 5505
Turunen Pirkko, johtokunnan jäsen, kirkonkylä, puh. 0400 238 810
Vatanen Mika, maaseutuyrittäjävastaava, Uskali, puh. 050 306 5288
Vuojolainen Ari, ympäristövastaava, Huhtilampi, puh. 050 339 7045
Toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä sekä tarpeen mukaan MTK:n Pohjois-Karjalan liiton
kautta Maaseudun tulevaisuudessa, Karjalaisessa. Toiminnasta tiedotetaan myös yhdistyksen
internetsivuilla, josta tämäkin jäsenkirje on luettavissa.
http://www.mtk.fi/liitot/pohjoiskarjala/_yhdistykset/kiihtelysvaara/ Lisäksi yhdistyksellä on Facebook-sivut tunnuksella @MTKKiihtelys. Molemmat löytyvät Googlen kautta hakusanalla MTK
Kiihtelysvaara.
Hyvää ja levollista syksyä ja alkutalvea.
Asko Miettinen, pj.
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