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M

TK on ollut läpi historian- painavasta syystä koolle kutsuta ylisa, ja on edelleen, vahva määräistä valtuuskunnan kokousta.
luottamushenkilöorgani- Tällä hetkellä MTK:n valtuuskunsaatio. Luottamushenki- nassa on 78 jäsentä, joista MTK-liitlöt tekevät päätökset järjestön lin- tojen syyskokouksissa valitaan 55
jasta ja toiminnasta ja he ovat niistä henkilöä. MTK-yhdistykset ehdottamyös vastuussa.
vat nämä henkilöt tehtävään. MetsäMTK:ssa on kaikilla sen kolmel- valtuuskunta valitsee 20 MHY-edusla tasolla monia erilaisia luottamus- tajaa valtuuskuntaan ja lisäksi valpaikkoja, joihin aktiiviset jäsenet voi- tuuskuntaan kuuluu 3 yhteisöjäsenvat tulla valituiksi. Tuottaja- ja met- ten edustajaa. Valtuuskunnan jäsenet
sänhoitoyhdistysten jäseedustavat järjestön jäsenet valitsevat aina parhaak- MEILLÄ MTK:N
niä kattavasti, niin tuosi katsomansa edustajan- JÄSENILLÄ ON
tantosuunnittain kuin
sa niille paikoille, jotka kulalueellisestikin.
VALTA OMASSA
loinkin ovat avoinna. Usein
MTK tarjoaa jäseluottamuspaikoiksi mielle- JÄRJESTÖSSÄMME. nilleen monia erilaisia
tään vain johtokuntapaikat
mahdollisuuksia vaikutyhdistyksessä, liitossa ja keskuslii- taa niin oman elinkeinon kannalta
tossa, mutta ne ovat vain jäävuoren tärkeisiin asioihin kuin myös järjeshuippu. Toki niissä tehdään lopulli- tön toimintaan ja kehittämiseen liitset päätökset, mutta jokainen pää- tyviin kysymyksiin. Ehdoton vaatitös vaatii valmistelua ja sitä tehdään mus kaikille MTK:n luottamushenmonissa eri valiokunnissa ja työryh- kilöille on, että jäsen on maksanut
missä.
jäsenmaksunsa. Toinen kriteeri, joka
Valiokuntiin ja työryhmiin henki- on hyvä muistaa ehdotettaessa ja valöt valitaan sellaisista järjestön jäse- littaessa ehdokkaita eri tehtäviin on
nistä, joille kulloinenkin luottamus- se, että luottamushenkilö on sitoupaikka on läheinen. Kaikki jäsenet tunut tehtävään ja sen hoitamiseen.
voivat vaikuttaa näihinkin valintoiMeillä MTK:n jäsenillä on valta
hin, vaikka päätöksenteko valinnois- omassa järjestössämme, mutta meilta tapahtuu järjestön sääntöjen mu- lä on myös vastuu sen toiminnasta ja
kaan. Osallistumalla oman yhdistyk- kehittämisestä ajan mukana. Parassen tilaisuuksiin ja kokouksiin jokai- ta vastuunkantoa on huolehtia, että
nen jäsen pääsee vaikuttamaan koko MTK:n eri luottamushenkilöpaikoiljärjestön toimintaan.
le valitaan aktiivisia ja tehtäväänsä
Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyt- sitoutuneita jäseniä, sillä järjestö on
tää valtuuskunta, joka kokoontuu niin vahva kuin jäsenet sen haluavat
kaksi kertaa vuodessa, ellei jostakin sen olevan. 

Vastaava päätoimittaja: Yrjö Ojaniemi
Toimitussihteeri: Hanna Helander
Avustajat: Sanna Ojala,
Seija Vierula, Ari Perälä

MTK-Etelä-Pohjanmaan jäsenlehti 2019
Lehti postitetaan MTK:n jäsenrekisterin
mukaisille jäsentiloille sekä
tuottajaliiton sidosryhmille.
Osoitelähde: MTK:n jäsenrekisteri

Painos: 7 000 kpl
Kannen kuva: Hanna Helander
Ulkoasu ja taitto: I-plus
Paino: I-print Oy, JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS
lupanumero 4041-0895
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Liiton johtokunta 2019
Johanna Kankaanpää, puheenjohtaja
040 7204 322
johanna.kankaanpaa@mtk.fi

Jyrki Malm
0400 730 712
jyrki.malm@gmail.com

Timo Kankaanpää, varapuheenjohtaja
050 5604 258
timokankaanpaa8@gmail.com

Anni Yli-Hynnilä
045 348 8360
anni.ylihynnila@outlook.com

Kaija Aro
0400 012 165
kaija.aro2@gmail.com

Sami Yli-Rahnasto
0400 885 023
sami.ylirahnasto@gmail.com

Sami Eerola
0500 403 407
eerola.sami@gmail.com

Mauno Ylinen
MTK:n II puheenjohtaja
040 521 2642
mauno.ylinen@mtk.fi

Kai Kytölä
0400 809 874
kai.kytola@gmail.com
Marja-Leena Laakso
040 7043 866
marja-leena.laakso@vimpeli.fi

Kaisa Pihlaja
MTK:n johtokunnan jäsen
050 4680 140
kaisa.pihlaja@mtk.fi

Jyrki Malm (vas.), Kai Kytölä, Johanna Kankaanpää, Timo Kankaanpää,
Sami Eerola ja Sami Yli-Rahnasto.

Toimihenkilöt

nettisivut: https://etela-pohjanmaa.mtk.fi/
Facebook: @MTKep
Instagram: mtk_ep
Twitter: Mtk_ep

Yrjö Ojaniemi | toiminnanjohtaja | 040 520 0258

Liiton hallinto ja johtaminen, yhteiskuntasuhteet sekä maatalous- ja ympäristöpolitiikka.
Ari Perälä | kenttäpäällikkö | 040 176 6680
Järjestötoiminnan suunnittelu ja johto sekä hankeasiat.
Yrittäjyys-, kasvintuotanto-, liha- ja riista-asiat.
Hanna Helander | järjestöagrologi | 040 568 8642
Koulutus- ja viestintäasiat sekä julkaisut. Kuluttajatyö ja maaseutunuorten toiminta.

Sanna Ojala | järjestöagrologi (Katariina Sirosen sijainen) | 040 352 5115
Sosiaalipolitiikka- ja hyvinvointiasiat. Kuluttajatyö ja maaseutunuorten toiminta.

Seija Vierula | Toimistosihteeri | 06 416 3340 | 0400 244 252
Taloushallinto, kirjanpito, laskutus, palkanlaskenta ja jäsenrekisterin hoito.

Marja Lamminen
040 1951 174

Varavoimaa Farmarille ll -hankkeen hanketyöntekijät.

Raisa Leppänen
040 1951 210

sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi osoite: Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

TEKSTI Yrjö Ojaniemi
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Miksi
olla

MTK:n
jäsen

MTK:n jäsenenä saat edunvalvontaa
kotimaassa ja kansainvälisesti. Saat
myös monia erilaisia jäsenpalveluita
ja jäsenetuja. Jäsenenä saat
vaikutuskanavan edunvalvontaan ja
vahvan yhteisön tuen.

MTK:ta tarvitaan

M

TK perustettiin run- merkittävästi siihen, että kuluttasaat 100 vuotta sitten jat luottavat edelleenkin suomalaivalvomaan jäsenten- siin elintarvikkeisiin. Määrätietoisä etuja yhteiskunnas- sella edunvalvontatyöllä on saatu
sa. MTK:n tehtävänä on vaikuttaa parannuksia raaka-aineiden alkukaikkiin yhteiskunnallisiin toi- perän ilmoittamiseen ravintoloismijoihin siten, että
sa ja pakkausmerkinsuomalaisen maatanöissä. Markkinoiden
VILJELIJÄT JA
louden ja elintarviMETSÄNOMISTAJAT OVAT vinoutumiin on haetkeketjun toimintatu ratkaisuja lainsääILMASTOSANKAREITA,
mahdollisuuksista
däntöä kehittämälJOIDEN ON SAATAVA MYÖS lä, josta esimerkkinä
huolehditaan. EsiKORVAUS TEKEMÄSTÄÄN voidaan mainita uumerkiksi tällä hetHIILENSIDONNASTA
kellä erityisen ajanden ruokamarkkinoikohtaisia edunvalden erityislain läpivontakysymyksiä
meno ja elintarvikeovat mm. EU:n maatalouspoli- markkinavaltuutetun toimen petiikan uudistaminen, elintarvike- rustaminen. MTK on myös edismarkkinoiden toiminta sekä ym- tänyt merkittävästi maamme elinpäristö- ja ilmastokeskustelun ai- tarvikevientiä. Tänä vuonna MTK
heuttamat paineet.
oli maailman suurimpien elintarvikemessujen Grüne Wochen pääyhEU-maatalousteistyökumppanina.

politiikka ja tuet

MTK on vaikuttanut merkittävästi siihen, että EU-uudistuksissa on
turvattu edelleenkin merkittävä
kansallinen tukijärjestelmä ja erityistarpeisiimme räätälöity ohjelmaperusteinen tukijärjestelmä. Ilman MTK:n toimintaa viljelijä ei
todennäköisesti saisi nykyisen tasoisia yli 500 euron hehtaaritukia tai kansallisia kotieläintukia.
Jos suhteutetaan MTK:n vuosittainen jäsenmaksu vaikkapa yhden
hehtaarin EU-tukiin, ei tyypillistä 100-400 euron jäsenmaksua voi
pitää kovin korkeana. MTK:n toimet näkyvät myös kansallisten ja
EU-kriisitukipakettien aikaansaamisessa poikkeustilanteiden kompensaatioiksi.

Markkinat
MTK:ssa kaikilla tasoilla tehdyllä kuluttajatyöllä on vaikutettu

Ilmasto ja ympäristö
MTK on ottanut erittäin aktiivisen
roolin ilmastopolitiikassa ja julkaissut myös oman ilmasto-ohjelman. Haluamme turvata maa- ja
metsätaloutemme edellytykset sekä toimia ilmastopolitiikassa ratkaisijan roolissa, emme syntipukkina. Suomen maa- ja metsätaloudessa fotosynteesi sitoo hiiltä kasvien biomassaan. Siltä osin, kun tämä hiili myöhemmin pellon satoa
tai puuta korjattaessa ja käytettäessä vapautuu ilmakehään, se sitoutuu taas uuden kasvun kautta takaisin biomassaan. Kuumana
käyvään ilmastokeskusteluun MTK:n viesti on selvä: Viljelijät ja metsänomistajat ovat ilmastosankareita, joiden on saatava myös korvaus
tekemästään hiilensidonnasta.
Runsas vuosi sitten oikeutemme
käyttää metsiemme kasvua olivat
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Tuottajayhdistys toimi
paikallistasolla
uhattuna EU:n Lulucf-taistelussa,
mutta MTK:n ja alan toimijoiden
onnistuneen vaikuttamisen seurauksena pystyimme korjaamaan
EU-tason päätökset oikeaan suuntaan.

Sosiaalipolitiikka,
verotus ym.
MTK on vaikuttanut ratkaisevasti
siihen, että viljelijöiden sosiaaliturva olisi oikeudenmukainen muihin
väestöryhmiin verrattuna. Viljelijöiden eläkejärjestelmän ja työterveyshuollon lisäksi kannattaa mainita erityisesti maatilojen lomitusjärjestelmä. Kansainvälisesti arvioituna nämä järjestelmät ovat ainutlaatuisia. Taloudellisesti merkittäviä ratkaisuja on viime vuosina saatu maatilaverotuksen kysymyksissä ja viimeksi yrittäjävähennyksen avulla. Omistusoikeuden merkittävät kavennukset ja
kiinteistöverotuksen laajennukset
on myös onnistuttu torjumaan.

Mistä rahat
edunvalvontaan
Jäsentensä edunvalvontakysymysten hoitamiseksi MTK tarvitsee riittävät taloudelliset resurssit
järjestön kaikilla tasoilla. Paikalliset tuottajayhdistykset ja alueelliset tuottajaliitot rahoittavat toimintansa pääosin jäseniltä kerättävillä jäsenmaksuilla. Keskusliiton edunvalvontaresursseja merkittävä
osa rahoitetaan
sijoitustoiminnan tuotoilla.
Edunvalvonnan
tukena tarvitaan lisäksi toimiva järjestö-

organisaatio. Jäsenlähtöistä organisaatiota tarvitaan myös järjestödemokratian ja luottamushenkilöorganisaation valintojen ja toiminnan turvaamiseksi.
Ilman jäsenten maksamia jäsenmaksuja ja hyvää järjestäytymisastetta edunvalvonta ja järjestötyö ei
olisi mahdollista. MTK:ssa on tällä
hetkellä valmistelussa järjestöuudistus, jolla pyritään parantamaan
jäsenpalveluja ja jäsenetuja sekä
turvaamaan järjestön taloudelliset
resurssit myös pitkällä tähtäimellä.

Jäsenetuja, jäsenpalveluita
ja mahdollisuus vaikuttaa
Jäsenenä saat vaikutuskanavan
edunvalvontaan ja vahvan yhteisön tuen. Vaikka edunvalvonta on
MTK:n päätehtävä, tarjoaa MTK
myös erittäin merkittäviä taloudellisia jäsenetuja. MTK:n jäsenet
saavat jäsenetuna EU-avustajaverkoston palvelut, EU-avustajavakuutuksen ja tuotevastuuvakuutuksen. MTK:n jäsenetuyhteistyökumppaneiden jäsenetualennukset kattavat monella tilalla moninkertaisesti maksetun jäsenmaksun.
Myös järjestön jäsenpalvelut
ovat rahanarvoisia; MTK järjestää
tilaisuuksia ja koulutusta, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä
välittää ajankohtaista tietoa. MTK
omistaa myös Maaseudun
Tulevaisuus -lehden,
joka toimii tehokkaana tiedonvälitys- ja vaikuttamiskanavana. 

Yrjö Ojaniemi
toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Pohjanmaa

Yhdistys valvoo jäsenten etuja
paikallisella ja kuntatasolla. Näitä
asioita ovat muun muassa maankäyttöja kaavoitusasiat, suojelu- sekä
rakentamisasiat ja lomitus- ja muut
hallinnon paikalliset yhteistyöryhmät.
Yhdistyksellä on merkittävä rooli
yhteydenpidossa kuntiin. Yhdistykset
tekevät myös merkittävää kuluttajaja koulutiedottamistyötä. Yhdistys on
jäsenelle lähin väylä vaikuttaa järjestössä.

Tuottajaliitto
maakuntatasolla
Tuottajaliitto hoitaa maakunnallista
edunvalvontaa muun muassa
maakuntakaavoituksessa,
ympäristöluvissa, suojeluohjelmista
päätettäessä. Liitolle tärkeitä ovat
maakunnalliset yhteistyökumppanit,
kuten esimerkiksi Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus),
aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja
metsäkeskus. Tuottajaliitto pitää yhteyttä
myös valtakunnantason poliittisiin
päättäjiin, virkamiehiin ja sidosryhmiin ja
osallistuu asioiden valmisteluun monella
eri tasolla. Lisäksi tuottajaliitto tukee
yhdistysten toimintaa.

Keskusliitto valtakunnan
ja EU-tasolla
Keskusliitto vastaa valtakunnallisesta sekä
EU-tason ja globaalista edunvalvonnasta
sekä tuottaa valtakunnallisia palveluita
ja etuja. Keskusliiton edunvalvonta
ulottuu käytännössä kaikkiin jäsenistöä ja
maaseutua koskeviin asioihin.

TEKSTI Henna Helander KUVAT Liisa Pihlaja
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Kaisan matkassa
Kaisa Pihlaja on
jalasjärveläinen
maidontuottaja ja MTK:n
keskusliiton johtokunnan
jäsen. Kiinnostus
vaikuttamiseen on
kova ja tuo kova tahto
on vienyt Kaisan myös
johtokuntapaikalle.
Katsotaanpa hieman
tarkemmin, miten kaikki
kävi.

MTK tutuksi
Tapahtui seuraavaa: MTK-Etelä-Pohjanmaan liittoon tuli 2014
auki työpaikka, äitiyslomansijaisuus järjestötehtäviin. Kaisa Pihlaja
oli tuolloin juuri valmistunut opinahjosta ja työpaikka ennen sukupolvenvaihdosta ja omaa maatalousyrittäjäuraa olisi enemmän kuin
nenä päähän.
MTK, MTK… Kaisan piti hieman pohtia tuota kirjainyhdistelmää. Mitä kaikkea se pitääkään sisällään? Paikallisyhdistyksen toiminta ja siellä myös maaseutunuorten toiminta kuulosti jokseenkin tutulta. Maaseudun ja maatalouden asialla MTK on joka tapauksessa. Lisäksi yhdistyskökkäily ja vaikuttaminen ovat olleet
Kaisalle mielenkiinnon kohteita jo
nuoresta. Joten tuumasta toimeen
ja paikkaa hakemaan. Ja niinhän
siinä kävi, että Kaisa paikan sai.

Toimihenkilöstä
luottamustehtäviin
Töissä liitossa Kaisa oli kaikkiaan
lähes kolme vuotta. Tuona aikana tutuksi tuli alueen yhdistysten
ihmiset, toiminta ja erityispiirteet.
Samalla alueellinen edunvalvonta ja yhteistyökuviot selkeytyivät.
Näkemyksiä paikallisesta ja alueellisesta edunvalvonnasta, missä voi

ja kannattaa olla mukana.
Kun Kaisa sitten jäi MTK-Etelä-Pohjanmaan liiton palveluksesta pois, tuntui järjestöväsymys
siltä, että ei koskaan enää. Mutta
kuinkas kävikään? ”Kun sitä kotona luki lehdistä alaan liittyviä
uutisia, huomasin, ettei se liekki mihinkään ole sammunut. Yksin kotona asioita pohtiessa ei saa
kuin oman pienen päänsä sekaisin, mutta yhdessä järjestön kautta
voisin olla mukana viemässä maataloutta ja maaseutua parempaan
suuntaan.”, pohtii Kaisa. Ja niin sitä taas mentiin!
Etelä-Pohjanmaan maaseutunuorille tuli paikka auki keskusliiton maaseutunuorten valiokunnassa ja Kaisa valittiin tuohon tehtävään. Pienen tauon jälkeen oli
mukava taas ryhtyä MTK:n toimiin. Ja olihan näkökulma tällä
kertaa aika erilainen. Luottamushenkilönä sai keskittyä edunvalvontaan, kun käytännön järjestelyt hoitaa joku muu.

Keskusliiton johtokuntaa kohti
Yhden valiokuntavuoden jälkeen,
tuli auki maaseutunuorten paikka
keskusliiton johtokunnassa. Yhdessä kotijoukkojen kanssa käydyn
perusteellisen pohdinnan jälkeen
Kaisa päätti asettua ehdolle johtokuntapestiin. Tiedossa oli, että kisa

on kova ja lopputulos voi olla mikä vain. Mutta hyvällä kampanjalla
ja selkeällä argumentoinnilla Kaisa vei homman maaliin hienosti ja
johtokuntapaikka avautui.
Polku MTK:n luottamustehtäviin ei Kaisalla ollut perinteisin,
koska tutustuminen järjestöön
lähti käyntiin toimihenkilöurasta.
Toimihenkilönä toimiminen on
tuonut tosin myös luottamustehtäviin aivan erilaista näkökulmaa.
Asioita voi pohtia tarkasti myös
käytännön töiden kautta; miten
organisaatio toimii, mitä kukakin
käytännössä tekee. Tietää, mikä on
mahdollista ja kehen asioissa kannattaa ottaa yhteyttä.

Koko porukan projekti
Nyttemmin Kaisa on jo oman maatalousyrityksensä vetovastuussa.
Elämä on tasapainoilua maitotilan
ja luottamustehtävien hoidon välillä. ”Ilman perheen vahvaa tukea ja
työpanosta en pystyisi tätä kuviota
hoitamaan. Olen äärimmäisen kiitollinen tilani ympärillä pyörivästä tiimistä ja verkostosta. Se poppoo antaa minulle mahdollisuuden
toimia luottamustehtävässä, josta
pystyy vaikuttamaan moniin alalle tärkeisiin asioihin.”, kiittää Kaisa. Ja näihin maatalouden ja maaseudun asioihin MTK on juuri oikea kanava! 
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REHUT
SIVUVIRRAT
- Meijereiden sivutuotteet
- Alkoholiteollisuuden
sivutuotteet
- Perunajalostusteollisuuden sivutuotteet
- Panimo- ja mallastamoteollisuuden sivutuotteet

Miksi heittää pois rehuksi
kelpaavia raaka-aineita?
Teollisuudessa syntyy joka vuosi 300 miljoonaa kiloa elintarvikkeiksi
kelpaamattomia sivuvirtoja, joista A-Rehu jalostaa laadukasta eläinten rehua.
Näin arvokkaan raaka-aineen kierto jatkuu ja tilat saavat luonnollisen
täydennyksen kotimaiseen viljaan pohjautuvalle ruokinnalle.

Lue lisää A-Rehun tuotteista ja ota yhteyttä
ruokinnan asiantuntijoihimme: www.atriatuottajat.fi/a-rehu

TEKSTI Mikko Syri KUVA Hanna Helander
JA KUVA Mikko Syri
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Jäsentensä näköistä metsäedunvalvontaa

T

änä päivänä ei voi lukea
päivän lehteä tai katsoa
päivän uutisia, etteikö metsään liittyvät asiat nousisi esiin. Hakkuumahdollisuudet,
tehdasinvestoinnit, hiilensidonta, metsäpalot, monimuotoisuus,
turvemaat, vesistövaikutukset jne.
Ajankohtaisten metsäasioiden lis-

ta on loputon. Samoin sosiaalinen
media pursuaa mielipiteitä ja vaatimuksia, kuinka juuri sinun tulisi toimia, jotta maailma pelastuu.
Metsiin kohdistuu valtavasti uhkia
ja vaatimuksia, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia ja ratkaisuja
ongelmiin.

Kantri – maatilan vakuutus
Turvallisuutta ja mielenrauhaa maanviljelijöille.
Kolme hyvää syytä ottaa LähiTapiolan Kantri
maatilan vakuutus
1. Saat käyttöösi parhaat maa- ja metsätalouden vakuutusasiantuntijoiden palvelut sekä
uuden johtavan maatilan vakuutuksen, Kantrin.
2. Parhaat ja laajimmat henkilövakuutusratkaisut
ovat käytössäsi.
3. Tekemällä turvallisuustekoja voit vaikuttaa
vakuutuksesi hintaan.
Katso tarkemmin: lahitapiola.fi/maatilat

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt,
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy
(LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy).

Metsänomistajien joukko
Aivan kuten metsien ympärillä
käytävä keskustelu, myös metsänomistajien joukko on moninainen.
On lähestulkoon mahdotonta määritellä lyhyesti, millainen on suomalainen metsänomistaja. Keskiarvoja ja mediaaneja voimme toki
laskea, mutta kertovatko ne yksittäisestä metsänomistajasta oikein
mitään? Eivät mielestäni. Tavoitteet ja merkitykset metsän omistamiselle vaihtelevat suuresti, ei pelkästään metsänomistajien välillä vaan myös yksittäisen metsänomistajan kohdalla. Esimerkiksi
markkinoilta sijoitusmielessä ostettua metsäpalstaa voidaan käsitellä puhtaasti metsätalouden ehdoilla, kun taas lapsuuden marjametsät halutaan säilyttää mahdollisesti
koskemattomia. Ja hyvä niin. Tässä onkin mielestäni koko suomalaisen, vahvasti yksityiseen metsäomistukseen perustuvan, metsätalouden rikkaus! Metsänomistajalla on vapaus hallita ja hoitaa
omaisuuttaan haluamallaan tavalla. Luonnollisesti lakeja ja säädöksiä noudattaen.

Metsäedunvalvontaa
puunjuurelta Brysseliin
Juuri tätä rikkautta varten on myös
MTK:n metsänomistajien edunvalvonta olemassa. Takaamassa sen,
että sinun metsäsi on sinun näköisesi metsä myös jatkossa. Keskeinen asia tämän tavoitteen toteuttamiseksi on toimiva tiedonkulku. Ei pelkästään järjestöstä jäse-

niin päin, vaan aivan yhtä tärkeää
on tiedonkulku jäsenistöstä järjestöön. Vain tällä tavoin järjestömme
voi olla aidosti jäseniään palveleva
järjestö. Tämän päivän globaalissa maailmassa käytännön edunvalvontatyötä on kyettävä tekemään
kansainvälisillä foorumeilla. Myös
tätä työtä järjestömme ansiokkaasti tekee.
Metsät ja luonto kokonaisuudessaan on elävä ja muuttuva ympäristö. Uutta tutkimus- ja kokemustietoa tulee myös metsäasioissa jatkuvasti. Kehittämishankkeilla ja pilotoinneilla haetaan uusia
toimintamalleja puunkorjuuseen,
metsähoitoon, monimuotoisuuden
ylläpitämiseen ja moneen muuhun
asiaan. Asioita voidaan tehdä aina hieman paremmin. Näin uskon.
Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt ympäri Suomen ovat metsäalan ammattilaisia ja ovat olemassa juuri jäseniä varten. Heidän tehtävänsä on tarjota ammattitaitonsa sinun käyttöösi, olipa tavoitteesi metsiesi käytön suhteen millaiset tahansa.

Yhteistyöllä tuloksiin
”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan” sanotaan. Mielestäni tämä
sopii hyvin ohjeeksi myös järjestöömme. Pidetään toisemme ”huutoetäisyydellä”, puhutaan toisillemme ja kuunnellaan toisiamme.
Näin olemme järjestö, joka on jäsentensä näköinen! 
Mikko Syri
Kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

TEKSTI Raisa Leppänen KUVA Katariina Sironen
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Varavoimaa Farmarille II -hanke

V

aravoimaa Farmarille II -hanke auttaa kautta on mahdollista hakea myös Melan ostomaksutta vaikeissa tilanteissa olevia palvelusitoumusta henkiseen, taloudelliseen tai
viljelijöitä Etelä-Pohjanmaan alueel- juridiseen apuun.
la. Keskitymme auttamisessa nimenHankkeessa haluamme tuoda eväitä ja työomaan viljelijöihin, vaikka maatilan asioista kaluja oman hyvinvoinnin tukemiseen tavallikeskustelisimmekin. Hyvinvoiva viljelijä on sen arjen keskelle. Miten ladata akkuja tähän
oman maatilayrityksensä kivijalka. Omaan jak- päivään ja luoda puskureita myös pahan päisamiseen ja hyvinvointiin kannattaa siksi pa- vän varalle.
nostaa. Kuormittavista asioista keskusteleminen vapauttaa voimavaroja maatilan asioiden jär- Hyvinvointi on yrittäjän kulmakivi
jestämiseen ja selvittämiseen.
Maatalousyrittäjät työskentelevät moninais- Kiireisen arjen keskellä omaan hyvään oloon
ten paineiden alla, tiukka taloudellinen tilan- liittyvät asiat saattavat jäädä taka-alalle. Yritne, jatkuvat epävarmuustekijät ja suuri työmää- täjä itse on kuitenkin oman yrityksensä kivijalrä ovat monelle maataloka, oma hyvinvointi on tärkeä
osa yrityksen menestystä. Eläusyrittäjälle tuttuja. MonesHANKKEESSA HALUAMME TUODA
ti ongelmat liittyvät taloumä tuo tullessaan ongelmia ja
EVÄITÄ JA TYÖKALUJA OMAN
teen tai jaksamiseen. Stresvastoinkäymisiä, joskus tavalliHYVINVOINNIN TUKEMISEEN
sin ja paineen jatkuessa pitnen arki tuntuu raskaalta puurTAVALLISEN ARJEN KESKELLE.
kään kovemmallakin kavetamiselta. Hankalissa elämänrilla jaksamisen raja tulee
tilanteissa pyrimme usein oleMITEN LADATA AKKUJA TÄHÄN
jossain vaiheessa vastaan.
maan hieman tehokkaampia,
PÄIVÄÄN JA LUODA PUSKUREITA
Olo alkaa olla jatkuvasti väyritämme tehdä vähän enemMYÖS PAHAN PÄIVÄN VARALLE.
synyt ja ärtyisä, asioihin ja
män ja vielä vähän paremmin.
töihin on vaikea tarttua ja
Aika ja voimavarat tulee nikeskittyä. Kroppa voi reapistettyä omasta vapaa-ajasta,
goida erilaisilla epämääräisillä oireilla, kivuil- ajasta perheen kanssa, levosta tai unesta. Tilanla ja säryillä. Univaikeudet ovat yleinen merk- teen jatkuessa kulutamme voimavarojamme, eiki siitä, että nyt mennään liian kovaa.
kä aikaa ja paukkuja jää enää palautumiseen.
Tällöin tilanteesta on tärkeää päästä puhu- Akut tarvitsevat kuitenkin lataamista. Hyvät
maan ja purkamaan omia ajatuksia ja tunte- voimavarat ja ladatut akut antavat meille puhmuksia. Monesti toiselle puhuminen helpot- tia myös vastoinkäymisten keskellä. Oman hytaa. Hankkeessa autamme kaikenlaisten miel- vinvoinnin ollessa vahva ja vakaa on helpompi
tä painavien asioiden kanssa. Jutellaan ja poh- kohdata vastoinkäymiset ja pyrkiä löytämään
ditaan yhdessä tilan tilannetta kokonaisuute- ratkaisuja hankaliin tilanteisiin, sekä tekemään
na, mietitään mahdollisia toimintamalleja, sekä myös vaikeina aikoina sellaisia ratkaisuja ja vamillaista asiantuntija- tai muuta apua tilantee- lintoja, jotka eivät kohtuuttomasti kuormita
seen olisi mahdollista hakea ja saada. Hankkeen omaa hyvinvointiamme.

Yhteydenotot
ovat ehdottoman
luottamuksellisia.
Apua ihmiseltä
ihmiselle.

Miten voimavaroja voi kasvattaa?
Hyvinvoinnin perustana toimivat riittävä uni
ja ravinto, yhtä tärkeää on kuitenkin myös tehdä sitä mikä on hauskaa, mistä tulee hyvä olo
ja mikä tuntuu hyvältä, liikkua, harrastaa ja pitää huolta hyvistä ihmissuhteista. Toiselle voimavaroja tuo kävely metsäpolulla ja toiselle taas
rock-konsertti, tärkeintä on säännöllisesti tehdä
niitä asioita, joista juuri minä pidän.
Tiloilla on monenlaisia tärkeitä suunnitelmia ruokintasuunnitelmasta tuotantosuunnitelmaan. Paneutuminen yrittäjän hyvinvointiin on yhtä tärkeää. Hankkeemme hyvinvointikartoitus keskittyy yrittäjän omaan hyvinvointiin; mistä omat voimavarat
koostuvat, miten jaksamista, hyvää oloa ja hyvinvointia voisi parhaiten
Hyvinvointiomassa elämässä tukartoitukseen voi
kea. Kartoituksia toilmoittautua
Raisalle
teutetaan silloin kun
raisa.leppanen@mtk.fi
yrittäjälle sopii rennon keskustelun merp. 040 195 1210
keissä hanketyöntekijän
kanssa. Kartoituksia tehdään lähivuosina investoineille tai sukupolvenvaihdoksen tehneille tiloille.

Sama rakas, yö- ja työpuvussa
Parisuhteen hoitaminen on myös tärkeä osatekijä jaksamisessa. Iso työmäärä ja vapaa-ajan
puute kuormittaa parisuhdetta. Hankkeessa paneudumme myös tähän puoleen. Järjestämme
parisuhdetilaisuuksia, joista ensimmäinen on
kuluvan vuoden marraskuussa. Tilaisuudessa
saadaan eväitä ja välineitä parisuhteen hoitamiseen. 

Hankkeemme
tulevia tapahtumia:
 Hyvinvointipäivä 20.11.2019
Seinäjoki, Sorsanpesä

Marja Lamminen
040 195 1174

 Hyvinvoinnin ABC 26.-27.11.
2019 Kuortane, Haapaniemen
Hiippakuntakartano

Raisa Leppänen
040 195 1210

 Sama rakas yö- ja työpuvussa
-parisuhdetilaisuus 14.11.2019
Seinäjoki, Itämäen talo

marja.lamminen@mtk.fi

raisa.leppanen@mtk.fi

TEKSTI JA KUVAT Hanna Helander
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Maaseutunuoret
– Mikä ihana syy toimia!
Maaseutunuori: Mitä maaseutunuorten toiminta on?
Olenko minä maaseutunuori? Voisinko minä olla maaseutunuori?
No mutta tottahan toki: hyppää mukaan!
Mitkä maaseutunuoret?

ja Sanna Ojala, muun muassa liiton maaseutunuorten valiokunnan ideoiden mukaisesti.
Vuosittaiset tapahtumat siis vaihtelevat sen
Maaseutunuorten toiminta on verkostoitumista, yhteistä tekemistä, vertaistukea ja vaikutta- mukaan mitä ideoita nuoret heittävät ilmoilmista. Maatalousyrittäjien työ
le. Vuoden kierrossa vakiintuneion sitovaa ja voi toisinaan olla
ta tapahtumia ovat esimerkiksi
MILLAISTA
kesätapaaminen ja pikkujoulut.
yksinäistä. Siksi maaseutunuorMAASEUTUNUORTEN
ten toimintaa tarjoaa hyvää vasLisäksi alueellinen Etelä-Pohjantapainoa kiireiseen arkeen. Maa- TOIMINTAA SINÄ HALUAISIT? maan, Keski-Pohjanmaan ja Pohseutunuorten toiminnassa pääjanmaan Kösep-tapaaminen ja
VASTAA KYSELYYN S. 13.
valtakunnallisista tapahtumissee hetkeksi vaihtamaan vapaalle, saman henkisessä seurassa.
ta Syysparlamentti ovat lunastaTapaamiset hujahtavat esimerneet paikkansa odotettuina vuoTAPAHTUMISTA
kiksi yritysvierailuiden, hyvän
sittaisina maaseutunuorten taTIEDOTAMME MM.: E-P:N
ruoan ja saunan merkeissä.
pahtumina.
MAASEUTUNUORTEN
Maaseutunuorten toiminFACEBOOK-SIVUILLE JA
taa on alueellisesti MTK-liittoVaikuttamista
jen toimesta ja valtakunnallisesWHATSAPP -RYHMÄSSÄ
ti keskusliiton toimesta. LisäkMaaseutunuorten toiminta on siis
SEKÄ SÄHKÖPOSTILLA JA
si osassa paikallisyhdistyksistä
kohtaamisia. Kohtaamisia ihmisINSTAGRAMISSA.
on myös paikallista maaseututen kesken. Sen lisäksi, että toinuorten toimintaa, maaseutuminta on maaseutunuoret kohtaanuorten kerhojen kautta. Maamisia keskenään, on se myös kohseutunuorten toiminta on tarkoitettu kaikille taamista erilaisten sidosryhmien kanssa; vaikutalle 35-vuotiaille MTK:n jäsenille!
tamista. Jos maaseutunuorille tulee vastaan jonkin asia, joka tarvitsee korjaamista, ryhdytään
toimia miettimään. Esimerkiksi kansanedustaMiten toimitaan?
jien kanssa maaseutunuorilla on säännöllisiä taTapahtumia ja toimintaa järjestetään nuorten paamisia kummitilatoiminnan kautta ja piispan
toiveiden mukaan. Liiton toimissa maaseutu- kanssa tavataan vuosittain.
nuorten tapahtumia järjestää Hanna Helander
Maaseutunuorilla on myös oma paikkansa

liiton johtokunnassa. Maaseutunuoret valitsevat keskuudestaan
kolmevuotiskaudelle
johtokunnan
jäsenen. Tuo
paikka on nyt
auki vuoden alusta
alkavalle kaudelle, jännät paikat siis!
Suomen suurin kaMaaseutuveriporukka
nuorten toiminta
Moni yhdistysakon avointa kaikille
tiivi on saanut innostuksen järjesalle 35-vuotiaille
tötoimintaan juuMTK:n jäsenille!
ri maaseutunuorten kautta. Maaseutunuorten toiminta on matalan kynnyksen tilaisuuksia, johon on helppo luikahtaa mukaan. Saman henkisyys on vetovoimatekijä, joka kokoaa yhteen. Toiminnan kautta löytää verkostoja ja ystävyyssuhteita. Ja kuka tietää, vaikka tilaisuuksista löytyisi myös yhtiökumppaneita!
Tervetuloa mukaan Suomen suurimpaan kaveriporukkaan, maaseutunuoriin! 

TEKSTI JA KUVA Hanna Helander
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Kohtaamisia:
kansanedustajat ja
maaseutunuoret

Kansanedustajien kummitilatoimintaa on MTK-Etelä-Pohjanmaan
alueella järjestetty jo useamman vaalikauden ajan. Voidaan siis
puhua jo perinteeksi muodostuneesta toimintamallista. Mitä
ihmettä kansanedustajien kummitilatoiminta sitten on?
Maaseutunuorten
näkemykset esille
Kummitilatoiminta on maaseutunuorten ja
kansanedustajien yhteinen areena, jossa kuulumisia voi vaihtaa puolin ja toisin. Se on kansanedustajien suora linkki nuorten maatalousyrittäjien arkeen, sen iloihin ja haasteisiin. Kummitilatoiminnassa tapaamisia on sekä koko porukalla että omia tapaamisia kansanedustajien ja
kummitilallisen välillä.
Jokaiselle kansanedustajille on siis valittu oma kummimaatila. Kummitilalliset ovat
MTK-Etelä-Pohjanmaan maaseutunuorten
valiokunnan jäseniä tai muutoin aktiivisesti
maaseutunuorten toiminnassa mukana olevia
maatalousyrittäjiä. Yhteisiä tapaamisia kaikkien kansanedustajien ja kummitilallisten
voimin järjestetään pari kertaa vuodessa, joko Etelä-Pohjanmaalla tai Helsingissä. Muutoin kaikki kummitilalliset ja kansanedustajat
ovat yhteydessä toisiinsa, kuinka heille parhaiten sopii ja kun asiaa tulee.
Tämän kauden kansanedustajien ja kummitilallisten ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin Seinäjoen elinkeinotalolla elokuun alus-

sa. Mukana oli oiva joukko kansanedustajia ja maaseutunuoria.
Keskustelu polveili koulutuksen
ja sukupolvenvaihdosten kautta
yritystoiminnan iloihin ja haasteisiin. Keskustelu tilaisuudessa on luontevaa, kulkien omalla
painollaan, maaseutunuorten ja
kansanedustajien heittäessä kysymyksiä puolin ja toisin.

Paula perunannoston
pauloissa
Heti elokuun lopussa yksi kansanedustajista,
Paula Risikko, pääsi tutustumaan oman kummimaatilansa toimintaan lähemmin. Kauniina elokuun lopun päivänä Paula suuntasi
menopelinsä kohti Tiistenjokea, jossa hänet otti vastaan kummitilallinen, Johannes Sipilä. Johanneksen perunantuotantotilalla Paula pääsi tutustumaan laajalti eri työvaiheisiin; perunan nostoon pellolta aina varastointiin saakka.
Päivä sujui työn touhussa, jolloin käytännön
työvaiheet tulivat Paulalle tutuiksi. Samalla
hän sai haastatella Johannesta ja muita peru-

nannostossa mukana olleita perheenjäseniä tilan töistä, käytännön asioiden hoidosta ja maatalousyrityksen jatkuvuudesta. Käytännön töiden parissa kysymyksiä herää aivan eri tavalla
ja eri asioista, kuin toimisto-olosuhteissa keskusteltaessa. Perunatöiden päätteeksi saivat
Paula ja Johannes kiittää toisiaan hyvin alkaneesta kummitilayhteistyöstä. Yhteistyön ansiosta voivat he nyt keskenään pitää yhteyttä
maatalouteen ja maaseutuun liittyvissä, mieltä askarruttavissa asioissa. 

KESÄSTÄ ALKOI SIIS UUSI TAIVAL, UUSIEN
KUMMITILOJEN PARISSA. TOIVOTTAVASTI
KUMMITILATOIMINTA TUO UUSIA NÄKÖKULMIA
JA AJATELTAVAA KANSANEDUSTAJIEN TYÖHÖN!
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Seuraa MTK-Etelä-Pohjanmaata
Nettisivut
Juuri uusituilta nettisivuiltamme löydät
ajankohtaiset tiedot MTK-Etelä-Pohjanmaan
toiminnasta. Sieltä löytyy linkit myös
yhdistysten sivuille.

Facebook
Tykkää sivusta ja tiedät
missä mennään!

Instagram
Kerro se kuvin!

Twitter
Infopläjyksiä visertäen.

ETELÄ-POHJANMAAN MAATALOUSTUOTTAJA • 13

eniltä:

s
Kysyimme jä

mukaan
t lähtemään
- Mikä sai sinu
toimintaan?
?
rasta MTK:ssa
- Mikä on pa

Ystävät houkuttelivat mukaan
toimintaan. Tällä hetkellä
parasta on maaseutunuorten
toiminta.

Kysyttiin mukaan toimintaan,
naisvoimaa kaipailtiin
paikalliseen toimintaan.
Parasta on samanhenkiset
ihmiset ja verkostoituminen.

Halu vaikuttaa maaseudun
asioihin ruohonjuuritasosta
alkaen. Kuluttajatyö tärkeää.
Parasta on edetä samanhenkisten
ihmisten kanssa puhtaan ruoan ja
tuotannon puolesta. Vertaistuki ja
verkostoituminen on tärkeää.

Millaista
toimintaa sinä
haluaisit?

Lähdin mukaan, kun valittiin
luottamustoimiin. Paikallinen toiminta
on itselle tärkeää. Parasta, että
MTK pitää viljelijöiden puolta ja tuo
positiivista näkyvyyttä esille.

Mukana toiminnassa kaverin
pyydettyä mukaan. Toimintaan vetää
samanhenkinen porukka ja hyvät
tapahtumat sekä halu vaikuttaa yhteisiin
asioihin. Parasta tapahtumat ja retket
sekä edunvalvontatyö.

Kerro se meille:
Kyselylinkki löytyy
MTK-Etelä-Pohjanmaan nettisivuilta!

Kysyttiin mukaan
luottamustehtävään ja sillä
tiellä ollaan. Yhteisöllisyys ja
samanhenkisyys vetoaa.
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MTK-Ylistaro järjestää
vuosittain jäsenilleen virkistyspäivän Härmän kylpylään, tänä vuonna päivä on
3.11. Lisäksi lokakuussa on
retki eduskuntaan.

MTK-Kauhava järjestää 27.10.
yhdistyksen 100-vuotisjuhlat.
Noin komeaa ikää onkin syytä juhlia!

Kuluttajatyötä
parhaimmillaan: Yhdistyksissä ympäri maakuntaa
tehdään hyvää työtä maatalousasioiden tietoisuuden lisäämisessä. Kuvissa Alahärmän koululaisten tilavierailupäivä sekä Nurmon kaupunkijunatempaus, jossa pääsi tutustumaan mm.
sika- ja kanalashowroomiin.

MTK-Soini
järjesti jäsenilleen
sadonkorjuupäivän, jossa tarjolla oli herkullista lihakeittoa. Tilaisuuden alkuun oli pieni hartaushetki ja
keittolounaan lomassa sai
tehdä sadonkorjuuostoksia paikallisilta tuottajilta.

Yhdistyksissä

TAPAHTUU

MTK-Isojoki järjestää kesäisin kunnan
markkinahumun keskelle
Talonpojan rallin ja kotieläinpihan. Tehtävinä on mm. voimain ponnistuksia ja tietokilpailukysymyksiä maataloudesta.

MTK-Etelä-Pohjanmaa järjestää yhdistysten kanssa yhteistyössä Hyvän mielen lounaita – maatalousyrittäjien maakunnallisia hengellisiä tapahtumia. Keväällä tapahtuma järjestettiin
Laihialla 120 hengen
voimin.

Tule rakentamaan

SOIJATONTA
ATRIALAISTA
LIHAKETJUA
Tarvitsemme lisää valkuaiskasviviljelijöitä vakaaseen sopimustuotantoon.
Katso lisää:
www.atriatuottajat.fi/a-rehu/viljakauppa
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MAATALOUSTUOTTAJAIN YHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT
PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

Alahärmä

Kleimola Jouni, 040 531 6163
jouni.kleimola@netikka.fi

Penttala Anna, 050 664 67
anna.k.palo@gmail.com

Lappajärvi

Ahopelto Kimmo, 040 749 8770
kimmo.ahopelto@gmail.com

Rauhala Minna, 050 511 9844
minna.rauhala@kauhava.fi

Alajärvi

Autio Ari, 050 512 4994
arska.autio@gmail.com

Pajukangas Sakari, 050 349 3122
sakari.pajukangas@japo.fi

Lapua

Aalto Teemu, 0500 860 177
teemu.aalto@netikka.fi

Saari Köpi, 040 502 8155
kopi@nic.fi

Alavus

Sippola Jari, 040 734 6681
jari.sippola@pp3.inet.fi

Salo Matti, 040 585 8775
matti.salo7@gmail.com

Kristiina

Uusitalo Mikko, 040 508 3332
mikko.uusitalo81@gmail.com

Hållfast Kosti, 040 521 8496
kosti.hallfast@gmail.com

Evijärvi

Koskimäki Janne, 040 501 9675
janne.koskimaki@multi.fi

Kivikangas Heli, 0400 830 991
heli.kivikangas86@gmail.com

Lehtimäki

Kilponen Matti, 050 522 0265
matti.kilponen@gmail.com

Yli-Kesäniemi Vuokko, 040 528 9280
vuokko.yk@gmail.com

Ilmajoki

Nikkola Juha, 040 564 7176
juha.a.nikkola@netikka.fi

Kankaanpää Timo, 050 560 4258
timokankaanpaa8@gmail.com

Nurmo

Ylinen Aki, 0400 569 987
aki.ylinen@gmail.com

Ala-Luukko Kaija, 040 832 3521
kaija.ala-luukko@proagria.fi

		
		

Uusitalo Arto, Maaseututilit
arto.uusitalo@maaseututilit.com

Peräseinäjoki Javanainen Merja, 0400 214 027
merja.javanainen1@gmail.com

Puska Sami, 050 323 3761
sami.puska1@luukku.com

Isojoki

Piikkilä Juha, 0400 369 613
juha@piikkila.fi

Savioja Marja, 040 761 2997
marjaksavioja@gmail.com

Seinäjoki

Isokyrö

Laine Tommi, 040 543 2915
lainetommi1@gmail.com

Vaismaa Kari, 040 587 1440
kari.vaismaa@netikka.fi

Hantula Jussi, 0400 561 168
jussi.hantula@gmail.com

Kivimäki Matti, 0500 669 644
m.kivimaki@gmail.com

Soini

Jalasjärvi

Kurikka-Oja Paula, 040 715 1996
paula.kurikka-oja@netikka.fi

Kasari Taina, 050 308 3826
taina.kasari@nic.fi

Korpela Terho, 040 569 3655
terho.korpela@gmail.com

Tohni Terhi, 044 284 4017
terhi.tohni@gmail.com

Teuva

Jurva

Haavisto Reijo, 040 524 2053
haavistonreijo@gmail.com

Ristiluoma Jukka, 040 510 0961
jukka.ristiluoma@gmail.com

Kaleva Jarkko, 050 360 4850
jarkko.kaleva10@gmail.com

Ojanperä Marja-Leena, 0400 236 376
mtk.teuva@gmail.com

Tiistenjoki

Karijoki

Malm Jyrki, 0400 730 712
jyrki.malm@gmail.com

Röksä Terhi, 040 717 6601
terhi.roksa@elisanet.fi

Kattelus Esa, 050 523 6960
esa.kattelus@netikka.fi

Koskiahde Markku, 050 511 7428
markku.koskiahde@netikka.fi

Töysä

Kauhajoki

Ojala Asko, 050 323 0589
asko.ojala@ssvnet.fi

Akseli Merja, 040 545 0976
akseli.merja@gmail.com

Pennala Sami, 040 554 0205
sami.pennala@netikka.fi

Harju Timo, 040 517 7635
tharju@saunalahti.fi

Vimpeli

Kauhava

Aro Kaija, 0400 012 165
kaija.aro2@gmail.com

Hautamäki Jarmo, 044 294 2865
mtk.kauhava@gmail.com

Kamppila Juha, 040-5288502
kamppilajuha@gmail.com

Apilasaho Helena, 040 560 5243
helena.apilasaho@gmail.com

Vähäkyrö

Kortesjärvi

Isomäki Jaakko, 040 554 7319
jaakko.isomaki@gmail.com

Autio Raija, 050 323 0560
kleimolar@netti.fi

Hakala Anne, 0400 498 322
anne.hakala@nic.fi

Nuuja Mariia, 040 525 6473
matilda@netikka.fi

Ylihärmä

Kuortane

Kiviniemi Jukka, 040 561 2333
kiviniemi.jukka@gmail.com

Hakola Minna, 040 734 7794
reijo.hakola@pp2.inet.fi

Takala Harri, 040 585 3886
harri.takala@gmail.com

Pajula Timo, 040 503 2650
timo.pajula@proagria.fi

Ylistaro

Kurikka

Kriikkula Marko, 040 540 5471
marko.kriikkula@netikka.fi

Kuja-Luopa Juulia, 050 434 2455
juulia.kuja-luopa@outlook.com

Rajamäki Hannu, 040 773 3992
hjrajamaki@gmail.com

Toppari Juha-Matti, 040 563 5582
juha-matti.toppari@proagria.fi

Ähtäri

Laihia

Uitto Hannu, 050 411 6188
h.uitto@netikka.fi

Kamila Timo, 040 548 9190
timo.kamila@netikka.fi

Kare´n Jenna, 044 553 3915
jenna.karen@proagria.fi

Leino Veijo, 0400 172 563
posti@wejjo.net

KOKOUSAIKATAULU, SYYSKOKOUKSET 2019
Ke 23.10.

klo 12:00 Kauhava

Oravanpesä

Pe 25.10.

klo 10:00 Soini

Osuuspankki

Ma 28.10. klo 10:00 Seinäjoki

Itikka

TI 29.10.

klo 19:00 Ylistaro
klo 19.00 Laihia

MP-Lift
Laihian Nuorisoseura

Ke 30.10.

klo 19:00 Teuva
klo 19:00 Kuortane

Grilli-Kahvio Paussi
Liikuntahotelli

To 31.10.

klo 19.00 Alahärmä
klo 19:00 Jurva

Härmän Kuntokeidas
Osuuspankki

Pe 1.11.

klo 12:00 Jalasjärvi

ABC-Jalasjärvi

Ma 4.11.

klo 19:00 Ilmajoki
Nuijalato
klo 19:00 Peräseinäjoki Osuuspankki

Ti 5.11.

klo 19:00 Lapua
klo 19.00 Vähäkyrö

Seurakuntaopisto
Lounasravintola Helmi, Tervajoki

Ke 6.11.

klo 10.00 Kortesjärvi

Osuuspankki

To 7.11.

klo 10:00 Kauhajoki
klo 19:00 Tiistenjoki

Kotipata
Seurakuntatalo

Ma 11.11.

klo 19.00 Ylihärmä
klo 19:00 Lehtimäki

Härmän Kuntokeskus
Ravintola Kalossi

Ke 13.11.

klo 19:00 Kristiina

ABC-Kristiinankaupunki

To 14.11.

klo 19.00 Evijärvi
klo 19:00 Kurikka

Liikenneasema Mäntyhovi
POP-Pankki

Pe 15.11.

klo 19:00 Alajärvi
klo 19.00 Vimpeli

Lakis, Vimpeli
Lakis, Vimpeli

Ma 18.11.

klo 19:00 Alavus
klo 19.00 Töysä
klo 19.00 Ähtäri

Fasadi, Alavus
Fasadi, Alavus
Fasadi, Alavus

Ti 19.11.

klo 19:00 Isojoki
klo 19.00 Karijoki
klo 19:00 Nurmo

Karijoen Kunnantalo, Kristiinantie 3
Karijoen Kunnantalo, Kristiinantie 3
Ylisen kanalashowroom

Ke 20.11.

klo 19.00 Lappajärvi
klo 19:00 Isokyrö

Tarvolan kylätalo
Kyrö Distillery

<< A - Posti Oy <<
Posti Green

MTK-Etelä-Pohjanmaan

SYYSKOKOUS
La 30.11. Lapuan Vanha Paukku

Kokous klo 10, kahvit ja ilmoittautuminen 9:30.
Puhujana MTK:n Ympäristöjohtaja
Liisa Pietola.

TERVETULOA!

Tulevia maaseutunuorten tapahtumia:
Maaseutunuorten syysilta

Tervetuloa mukaan syysiltaan keskustelemaan liha-alan ja
Itikka osuuskunnan kuulumisista rennoissa merkeissä!
Mukana illassa Itikka osuuskunnan tuore toimitusjohtaja,
Risto Lahti, kertomassa mietteitä osuuskunnan merkityksestä
ruokaketjussa.
Paikka: Atria, Itikanmäki (Itikanmäenkatu 3, 60100 SEINÄJOKI)
Aika:

Ilmoittau
mukaan: du
http
www.lyyt s://
Maaseutu i.in/
nuorte
syysilta n_

Ma 28.10., kahvitarjoilu klo 18:30 ja
varsinainen ohjelma klo 19:00.

Iltaan ovat tervetulleita kaikki alueen maaseutunuoret!

Maaseutunuorten
pikkujoulut
Maaseutunuorten pikkujouluja vietetään
tänä vuonna 29.11. Ähtärissä.
Lisätietoja lähemmin. Tervetuloa!
Hyvinvointipäivä maatalousyrittäjille Seinäjoella 20.11.2019
Paikka: Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, Seinäjoki. Tilaisuus on maksuton.
9.00

Aamukahvi ja ilmoittautuminen
Päivän aikana mahdollisuus käydä kerran maksuttomassa hieronnassa (15min)
Minimessut – mahdollisuus tutustua yhteistyökumppaneiden ständeihin

10.00

Päivän avaus

10.10

Työnohjaus tukena muutoksessa
Muutoksen kohtaaminen ja työnohjauksen esittely
Jari Hautamäki, Hautamäki Training Oy

10.45

Tiäsikkö notta soot PARAS?
Innostava ja huumoria pursuava esitys Pöyrööt-sarjakuvan tekijöiltä
Liisa ja Arttu Seppälä, Avot design Oy

11.45

Lounas
Tauon aikana mahdollisuus käydä maksuttomassa hieronnassa
Minimessut jatkuvat

13.00

14.30

Muutoksen voima - sinun voimasi
Työkaluja muutoksesta selviämiseen
Anna Perho, muutosvalmentaja ja inspiraatiopuhuja
Arvonta ja päätöskahvit

Lisätietoja: Susanna Karhu, susanna.karhu@mela.fi, puh. 029 435 2273
Ilmoittaudu 3.11. mennessä tästä linkistä
https://link.webropolsurveys.com/EP/32A42918F7217A76
Hyvinvointipäivä järjestetään yhteistyössä MTK-Etelä-Pohjanmaan ja
Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II –hankkeen kanssa.

Järjestökoulutusta:
✦ MTK:n toiminta tutuksi MTK 1 -kurssin kautta.
Tervetuloa kurssille 19.11.
Paikka: Ylisen KanalaShowroom, Nurmoo.
✦ Kokoustekniikan kurssi 11.12. klo 18-21
Seinäjoen Elinkeinotalolla.

Anna Perho
muutosvalmentaja ja
inspiraatiopuhuja
Liisa ja Arttu Seppälä
Pöyrööt-sarjakuvan tekijät
Jari Hautamäki
kasvun ja uudistumisen
asiantuntija, työnohjaaja

Tulevia tapahtumia:
✦ Samassa veneessä tilaisuus
29.10.2019 Kauhajoki

Samassa veneessä on viljelijöiden, lomittajien
sekä lomahallinnon yhteinen tilaisuus, jossa
keskustellaan lomitukseen liittyvistä asioista.

✦ Pohjanmaan viljapäivä 5.11.2019

Perinteinen viljapäivä järjestetään 5.11.
klo 10-14:30 Seinäjoen Elinkeinotalolla.
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/
Pohjanmaan_viljapaiva_5296

✦ Sama rakas työ - ja yöpuvussa
parisuhdepäivä 14.11.2019, Seinäjoki

Parisuhde saattaa joutua lujille, kun ollaan
yhdessä töissä ja vapaa-ajalla. Sama rakas
työ- ja yöpuvussa – parisuhdetilaisuudesta
saat uusia eväitä ja iloa parisuhteeseen.

✦ Hyvinvoinnin ABC 26.-27.11.2019, Kuortane

Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC on
koulutus, joka tarjoaa tietoa hyvinvoinnista
ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä
rohkaisee huolehtimaan omasta ja läheisten
hyvinvoinnista.

