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MAATALOUSTUOTTAJAIN YHDISTYKSILLE
Tässä kirjeessä:
Kuluttajatyömateriaali
Tapahtumailta sihteereille
Hyvinvointikysely investoineille tiloille

Kuluttajatyömateriaali
MTK-Etelä-Pohjanmaan toimistolta löytyy lainattavaksi laaja valikoima erilaista kuluttajatyömateriaalia. Lisäksi
MTK:n keskusliitto ylläpitää kuluttajatyön materiaalikauppaa osoitteessa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi/. Mikäli et ehdi saada materiaalitilausta verkkokaupasta riittävän ajoissa, liiton toimistolta löytyy
pieni ”käsivarasto” verkkokaupan materiaalista. Paistinlastoja, värityskuvia ja Mistä ruoka tulee? -pöytätabletteja voi tiedustella liitosta, sillä niitä ei ole saatavilla verkkokaupasta. Materiaalilainauksissa ota yhteys liiton
toimistoon. Toimihenkilöt voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua yhdistysten järjestämiin tapahtumiin, joten kysy meitä rohkeasti mukaan.
Liitosta lainattavat:
- Järjestöjuhta-peräkärry, joka sisältää messuosaston: teltta (3 m x 3 m), pöytä (1 m x 1,5 m), esittelypöytä
(soikea, korkeahko), kaksi tuolia, MTK-surffilippu ja kankainen MTK-kyltti
- Toinen teltta (3 m x 3 m) ja pöytä (1 m x 1,5 m)
- Onnenpyörä
- Roll-uppeja ja surffilippuja
- Kolme kappaletta Ruokaa omasta maasta -lippua (70 cm x 115 cm)
- Ruokaa omasta maasta -kyltti (55 cm x 33 cm)
- Infotaulut: ”Vertailu eläintuotannon antibioottikäytöstä”, ”Ruisleivän hinnan muodostuminen” sekä ”Tiedätkö mistä ruokasi on kotoisin? Sirkkalehti ja Hyvää Suomesta -merkit”
- Paras ruoka tulee läheltä -liivejä eri koossa
- Maatilan eläimet pienoiskoossa, nännikumeja, tuttisanko yms.
Materiaalikaupasta ja liiton toimistolta:
- Tarroja, postikortteja
- Erilaisia esitteitä, mm. MTK, alkuperämerkintä, maatilan antimet
- Värityskirjoja
- Traktoriheijastimia
- Paistinlastoja (vain toimistolta)
- Värityskuvia (vain toimistolta)
- Mistä ruoka tulee? -pöytätabletti (vain toimistolta)
Maaseutu Tutuksi -hankkeen oppimateriaalit
- Löytyvät liiton nettisivuilta osoitteesta https://etela-pohjanmaa.mtk.fi/web/mtk-etela-pohjanmaa/maaseutu-tutuksi
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Lisäksi liiton toimistolta pientä maksua vastaan:
- Pipoja, bodeja
- Lahjatavaroita, mm. kelloja, kirjoja, pyyhkeitä, tarjottimia, maljakoita

Esimerkkejä materiaalikaupasta sekä liiton toimistolta saatavasta kuluttajatyömateriaalista.

Tapahtumailta sihteereille
Kesällä 12.6. järjestetään sihteerien kesätapaaminen, jossa ohjelmassa on uusien nettisivujen päivitys, yhdistyksen Facebook-sivujen käyttö sekä tulo- ja jäsenrekisteri. Alla tarkempaa infoa illasta. Toivottavasti jokaisesta
yhdistyksestä pääsee joku mukaan tapaamiseen!
Sihteerien koulutus ajankohtaisista aiheista sekä illanistujaiset
 klo 17:30 alkaen käydään läpi sihteerien kanssa ajankohtaisia aiheita: uusien nettisivujen päivittäminen, Facebookin käyttö tiedotuksessa ja uusien sivujen tukena sekä tulo- ja jäsenrekisteriasiaa. Kouluttajina Heidi Siivonen MSL:ltä ja Anna-Liisa Knuuti MTK:lta.
 klo 19:30 alkaen ohjelmassa on saunomista, grillailua ja mukavaa yhdessäoloa!
Jos et pääse heti puoli kuudeksi paikalle, niin saavu paikalle, kun ehdit.
Ilmoittautumislinkki löytyy täältä: https://www.lyyti.in/sihteerien_kesatapaaminen ,
Valmennuksen tavoitteena on piristää MTK-yhdistysten viestintää ja tehdä yhdistysten tekemää arvokasta paikallista työtä näkyväksi. Valmennuksessa opitaan päivittämään MTK-yhdistysten uusia www-sivuja. Valmennuksessa on mahdollista tehdä tai kehittää MTK-yhdistyksen Facebook-sivuja ja tuottaa sen kautta sisältöä
www-sivuilla.
Osallistujilla tulisi olla mukana oma kannettava tietokone. Näin illan aikana on mahdollista saada yhdistyksen
nettisivut ja Facebook-sivut kerrasta kuosiin! Valmennukseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla käyttäjäoikeus
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yhdistyksen www-sivuille sekä mahdolliseen Facebook-sivuun. Lisäksi mukaan kannattaa varata tiedot yhdistyksen tulevasta toiminnasta (esim. tapahtuma, jonka voi jo sivuille päivittää), kuvia yhdistyksen toiminnasta
tai muita maa- ja metsätalousaiheisia kuvia sähköisessä muodossa (USB- tikku tai puhelin).
Sihteerien kesätapaaminen on tarkoitettu kaikille yhdistysten sihteereille, jäsenrekisterien hoitajille, nettisivujen ja Facebook-sivujen päivittäjille sekä aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena on, että joka yhdistyksestä olisi
joku paikalla. Tervetuloa!

Hyvinvointikartoitus investoineille tiloille
Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hanke aloitti toimintansa 1.1.2019 alkaen, ja se toimii maatalousyrittäjien ensiapuna hyvinvointiin, jaksamiseen ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa ja kriiseissä. Hankkeessa pyritään entistä enemmän keskittymään ennaltaehkäisevään toimintaan. Olisi ensisijaisen tärkeää löytää apua tarvitsevat tilat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat pääsevät kasvamaan ja
kasaantumaan, ja näin vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti koko tilan toimintaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa viljelijäperhe saa apua, sen suurempi avun vaikutus on.
Hankkeessa toteutetaan hyvinvointikartoitus lähivuosina investoineille tai sukupolvenvaihdoksen tehneille tiloille. Kartoitus sisältää lyhyen henkilökohtaisen kyselyn sekä keskustelun hanketyöntekijän kanssa. Hyvinvointikartoituksen tavoitteena on selvittää yleisellä tasolla muutoksen kokeneiden tilojen tilannetta hyvinvoinnin,
jaksamisen, sekä näihin vaikuttavan taloustilanteen suhteen. Miten menee? Mitkä asiat voisivat olla paremmin? Mihin kaivataan muutosta tai apua? Hyvinvointikartoitus kannustaa tilallisia varautumaan mahdollisiin
ongelmiin ja muutostilanteisiin sekä tuomaan esille tietoa hyvinvoinnista ja auttavista tahoista. Nyt tarvitsemme tiloja, joille kartoitus tehdään. Mikäli tunnet itse kuuluvasi tähän ryhmään tai tiedät jonkun potentiaalisen tilan, niin toivomme yhteydenottoa Raisaan puh. 040-1951210 tai raisa.leppanen@mtk.fi
Hankkeessa järjestetään myös erilaisia parisuhdetilaisuuksia. Hankkeen toiminnassa, tilaisuuksissa ja tiedotuksessa tuodaan esille toimivan parisuhteen merkitystä maatalousyritykselle. Hanke edistää tilallisten parisuhteen hoitamisen taitoja koulutuksin ja tietoiskuin.
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