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Juhlavuosi käyntiin
videotaideteoksella
Vuosi 2017 on todellinen juhlien vuosi. Suomen tasavuosien lisäksi myös MTK, MTK-Etelä-Pohjanmaa ja muutamat tuottajayhdistykset täyttävät sata vuotta. Päivämääriä kalentereihin tuolla alempana, mutta juhlavuosi
käynnistyy maakunnassamme maanantaina 23.1. Maaseutu tulee keskelle Seinäjokea taiteilija Teemu Lehmusruusun videotaideteoksen voimin.

Esityksen tarkoitus on tietenkin muistuttaa maaseudun olemassaolosta, mutta otetaan se myös osaksi tämän
vuoden teemaa ammattiylpeydestä. Ollaan rehellisesti ylpeitä työstämme.

MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta järjestäytyi
MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi edelleen emäntä Johanna Kankaanpään Ähtäristä. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Kankaanpää Ilmajoelta.

Valiokunnat jatkavat pääosin ennallaan, mutta valtakunnallisen muutoksen myötä johtokunta päätti perustaa
uuden Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunnan. Tämä valiokunta on yhteinen Keski-Pohjanmaan tuottajaliiton kanssa.

Tuottajayhdistysten järjestäytymiskokous
Myös tuottajayhdistysten johtokuntien on syytä pikaisesti järjestäytyä ja tehdä jäsenrekisteriin tarvittavat
muutokset. Ilmoittakaa myös liiton toimistolle kaikki muutokset henkilöissä tai yhteystiedoissa, että saamme
postin menemään perille oikeaan osoitteeseen. Tällä kertaa on erityisen tärkeää valita aktiiviset henkilöt kuluttajavastaava- ja koulutiedottajatehtäviin Maaseutu Tutuksi -hankkeen tueksi.
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Yhdistysten satavuotishistoriikkeihin avustusta
MTK:n säätiö on päättänyt, että niitä yhdistyksiä, jotka täyttävät 100 vuotta ja tekevät historiikkijulkaisun,
tuetaan HAKEMUKSESTA 1000 euron avustuksella. Meidän liitossa tietääksemme muutama yhdistys on tämän
projektin äärellä, ottakaahan apu vastaan!
Lisätietoja hakemisesta liitosta Arilta.

Keijo Leppäsen vetämä esiintymisvalmennus
Maaseutu Tutuksi järjestää 26.1.-17 klo 13 alkaen esiintymistä tukevan valmennuksen, jonka vetäjänä toimii
MTV3:n uutisankkuri Keijo Leppänen.
Työkseen esiintyvä alan ammattilainen on valmentanut mm. ulkoministeriötä esiintymisessä ja median kohtaamisessa. Valmennus on tarkoitettu hankkeessa toimiville yrittäjille. Tilaisuus on tiivis paketti, joka loppuu noin
15:30. Paikkana toimii Seinäjoen kaupunginkirjaston Jaaksi-Sali (os. Alvar Aallon katu 14, Seinäjoki).
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus päästä ottamaan oppia ja keskustelemaan alan konkarin kanssa. Tehdään tästä
hommasta yhdessä hyvä ja laitetaan lakeuksilla tuulemaan!
llmoittautumiset WhatsAppilla, sähköpostilla tai hihasta nyppäämällä, tyyli on vapaa.
Kuluttajatyö kaipaa lisää tekijöitä ja toimintaan mahtuu mukaan vielä! Keksitään jokaiselle sopivin tapa hommaan. Kiinnostuksen voi ilmaista allekirjoittaneelle.
helena.moro@mtk.fi , 040-195 1210

Vuoden Helmi 2016
Vuoden Helmi jaetaan jo neljättä kertaa ja kilpailu komeasta ”Poika” –pystistä käydään järjestön kaikkien yhdistysten kesken. Edellisvuosien voittajat ovat MTK-Nurmes Perunatempauksellaan (2013), MTK-Jalasjärvi
Traktorien vetokisoilla (2014) ja MTK-Kuusjoki Salon iltatorilla (2015).

Kilpailussa menestyy, kun yhdistys erottuu positiivisella tavalla vuoden 2016 toiminnassa. Menestymisen salaisuus voi piillä suositun tapahtuman tai tapahtumasarjan järjestämisessä, kunnostautumisessa jäsenten kohtaamisessa, kuntavaikuttamisessa tai kuluttajatyössä.

Kilpailuun osallistuvat MTK-yhdistykset lähettävät omat hakemuksensa alueensa MTK-liittoon 3.3.2017 mennessä. Vuoden Helmi julkistetaan MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksessa.
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Yhdistysten kannusteet jatkuvat vuonna 2017
Alla on toimenpidealueet, joista tullaan maksamaan kannustinrahaa. Tarkempaa ohjeistusta laskutuksen ja kirjausten suhteen tulee myöhemmin. Mutta tärkeä viesti yhdistyksille, että tänäkin vuonna on mahdollisuus mittaviin kannustinrahoihin.

Toimenpidealueet:
•
•
•
•

Sähköpostiosoitteet
Viestintä
Koululais/päiväkotitapahtumat
Kokonaisjäsenmaksutarkastelu

Melan ostopalvelusitoumus
Vaikeuksissa oleva maatalousyrittäjä voi tammikuusta alkaen hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi.

Tilan kaikilla päätoimisilla maatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada oma, henkilökohtainen ostopalvelusitoumus. Hakemus laaditaan yhdessä Varavoimaa Farmarille hanketyöntekijän kanssa. Hakemuksessa tulee olla
hänen suosituksensa. Kysy lisätietoja hanketyöntekijältä. Palveluntuottajan hakija saa valita itse. Alvin joutuu
hakija maksamaan itse.
Lisätietoja marja.lamminen@mtk.fi tai p. 040-1951174

Juhlaseminaari Härmän Kuntokeskuksella
MTK 100-vuotisjuhlan kunniaksi kutsumme kaikki jäsenet MTK 1 juhlaseminaariin Härmän kuntokeskukseen
16.-17. helmikuuta. Samassa yhteydessä on myös liiton puheenjohtaja- ja sihteeripäivät.

Seminaarien tavoitteena on tutustua 100-vuotiaaseen MTK-järjestöön ja sen tärkeimpiin tehtäviin. Asiantuntijoiden johdolla pohditaan tämän päivän vaikuttamista. Miten maa- ja metsätalouteen liittyviin kysymyksiin vaikutetaan? Mitä on tulevaisuuden energian ja ruoantuotanto? Kuinka ilmastonmuutokseen liittyvät asiat vaikuttavat elinkeinoihimme?

Lue lisää liiton kotisivuilta tai kysy toimistolta. Ilmoittautumiset (myös puheenjohtajien ja sihteereiden osalta)
https://www.lyyti.in/MTK_1_Juhlaseminaari_Harma_6854
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Jäsenrekisteripäivitykset
Jäsenmaksulaskentaan vaikuttavat tapahtumat oltava muutettuna jäsenrekisteriin 10.2. mennessä.

Hyvää alkanutta vuotta!

Yrjö Ojaniemi

Ari Perälä

toiminnanjohtaja

kenttäpäällikkö
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MTK-Etelä-Pohjanmaa: Sataa vuotta juhlitaan koko vuosi
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liiton perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Liiton ja
koko MTK-järjestön sataa vuotta juhlitaan monin eri tapahtumin. Päällimmäisinä teemoina juhlinnassa ovat ammattiylpeys, kiitos, kasvutarinat sekä yhdessä syöminen.
Juhlimme sataa vuotta monin eri tapahtumin. Lista täydentyy vuoden mittaan. Päivitetty versio saatavilla MTK-Etelä-Pohjanmaan nettisivuilla Ajankohtaista-osion alla.
23.1.-29.1. Videoteos “5,5” käynnistää juhlat maakunnassa

Taiteilija Teemu Lehmusruusun 5.5 -videotaideteos tarkastelee visuaalisesti maaseudun elinkeinojen ja niiden yrittäjien työnkuvaa nykypäivän maa- ja metsätaloudessa. Julkisella videotaideteoksella tuodaan maaseudun näkymiä kaupunkeihin ja
suomalaisten pohdittavaksi osana MTK:n ja Suomen satavuotista taivalta. Teosta heijastetaan Seinäjoen lyseon seinälle
pimeän aikaan koko viikon 23.- 29. tammikuuta.
Maanantain avajaistilaisuudessa Juhlimme “Syödään yhdessä” -teemalla makkaranpaiston ja lämpimän mehun kera. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Seinäjoen maa- ja kotitalousnaisten kanssa.
16.-17.2. MTK 1 -juhlaseminaari
Koko jäsenistölle avoimessa MTK 1 -juhlaseminaarissa. Mitkä olivatkaan MTK-järjestön tärkeimmät tehtävät ja miten voidaan vaikuttaa? Seminaarissa pohditaan myös omaan elinkeinoon liittyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuden tähtiesiintyjinä itse Duudsonit!
7.4. MTK-Lapua 100 vuotta
MTK-Lapua viettää 100-vuotisjuhlaansa 7.4. Juhlapaikkana toimii Wanha Karhunmäki. Juhlapuhujana MTK:n puheenjohtaja
Juha Marttila. Kutsutilaisuus. Lisätietoja: Köpi Saari, sihteeri, MTK-Lapua 040 502 8155
9.-10.6. MTK:n liittokokous Helsingissä
Juhlaliittokokouksen merkittävimpänä päätöskohtana on uuden tulevaisuusasiakirjan hyväksyminen.
14.-17.6. jäsenjuhlaa Farmari-maatalousnäyttelyissä
Koko jäsenistö pääsee mukaan juhlintaan MTK:n osastolla Seinäjoen Farmari-maatalousnäyttelyissä, jonka pääyhteistyökumppanina MTK toimii. Varsinainen juhlapäivä seminaareineen on 16.6. Tuona perjantaina järjestetään myös Maaseutunuorten Farmari-juhlat Rytmikorjaamolla.
16.6. MTK-Isokyrö 100 vuotta
Juhlavieraana Juha Marttila.
30.6. MTK-Ilmajoki 100 vuotta
Juhlavieraana MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja.
3.11. MTK-Etelä-Pohjanmaan jäsenjuhla
MTK-Etelä-Pohjanmaan juhlinnat huipentuvat marraskuussa. Päivän sidosryhmätilaisuudessa julkistamme Anssi Orrenmaan kirjoittama satavuotishistoriikki. Illalla koko jäsenistö juhlii Lapuan Latosaaressa ruoan, musiikin ja tanssin kera.
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