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MTK-Lappi kutsuu jäsenet järjestön 100-vuotisjuhliin!

Kolmen vuoden välein järjestettävällä Pellon Korjuu –
maaseutunäyttelyllä on tällä kertaa viljelijöille vieläkin
suurempi merkitys. Silloin
juhlistetaan tuottajajärjestömme MTK:n 100-vuotista taivalta lappilaisittain.
MTK-Lappi kutsuukin kaikki jäsenet Pelloon 12.-13.
elokuuta.

MTK:n suuret juhlat Helsingissä eli
34. liittokokous ja järjestön 100-vuotisjuhla pidetään 9.-10.6.2017 Helsingin
messukeskuksessa.
Pellon maaseutunäyttelyssä on
mahdollisuuksien mukaan tarkoitus

tuoda näkyville myös tätä MTK:n valtakunnallista juhlaa ja sen kohokohtia.
MTK:n 100-vuotisjuhlassa nähdään
muun muassa MTK 100 -juhlanäytelmä ”Maan ja metsän laulu”. Juhlanäytelmä on elämysmatka järjestön historiaan ja tulevaisuuteen.
Pellon maaseutunäyttelyssä MTK:n
juhlia vietetään Tuottajien Lettukahvilan ympärillä. Lettukahvilaa pitävät

tuneet olemaan paikalla näyttelyn
aikana ja keskustelemaan ajankohtaisista maataloutta ja maaseutuelinkeinoja koskevista asioita.
MTK:n keskusjärjestöstä elokuiseen tapahtumaan ovat lupautuneet
tulemaan MTK:n puheenjohtaja, Lapin
oma poikamme Juha Marttila sekä
MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi. Sekä Marttila että
Syväniemi jutustelevat MTK:n ja kotimaisen ruuantuotannon merkityksestä
100-vuotta täyttävässä Suomessa.
Pellon maaseutunäyttelyn lisäksi
MTK on esillä muun muassa Tervolassa 26.-27. elokuuta järjetettävillä Maaseudulta Käsin -messuilla.

jokivarren tuottajat eli Pellon maaseutuyhdistys, Kolarin maaseutuyhdistys
ja MTK-Ylitornio.
Lappilaisten yhteisen MTK-juhlinnan ohjelmaa viilataan vielä, mutta
lupeissa on vapaamuotoista yhdessäoloa viljelijätuttujen kanssa. MTK-Lapin johtokunnan jäsenet ovat lupau-

Nähdään kesällä!

Eero Isomaa jakoi tietonsa lomitusuudistuksesta
MTK-Lapin kevätkokouksessa Tervolassa oli ajankohtaista maatalouspolitiikkaa, kuultiin Louen koulutilan kuulumiset ja puhuttiin ennen kaikkea lomitusuudistuksesta.
punkitaustaisesta nuoresta voi tulla
yhtä hyvä tekijä kuin kenestä tahansa, kunhan aitoa kiinnostusta löytyy”,
MTK-Lapin puheenjohtaja Juhani
Lampela painotti avauspuheenvuorossaan.

MTK-Lapin kevätkokouksen päänäyttämönä oli Ammattiopisto Lappian
Louen yksikkö eli tuttavallisemmin
Louen koulutila.
Koulutilaa ollaan kehittämässä monin eri tavoin, jotta sen opetustarjonta yhä paremmin vastaa nykypäivän
maatalouden ja maaseutuelinkeinojen
vaatimuksiin ja haasteisiin. Pelkästään

maatilatekniikan hurja kehitys asettaa
paineita opettaa uusia asioita, joilla tiloilla pitää töistä selvitä.
Koulutilan tulee opetusta tarjotessaan painottaa sitä, että oppilaat
saadaan kiinnostumaan opetettavista
asioista.
”Oppilaalla ei välttämättä tarvitse
olla maataloustaustaa, vaan kau-

MTK:n johtokunnan jäsen Eero
Isomaa puhui ajankohtaisesta maatalouspolitiikasta, mutta erityisesti lomitusjärjestelmän uudistustyö kiinnosti
lappilaisia tuottajia.
Uudistus ei saa MTK:lta täysiä pisteitä. MTK vastustaa etenkin työryhmän esitystä tilakohtaisesta lomaoikeudesta.
”Vaadimme valinnanvapautta, jotta tiloille löydetään parhaat vaihtoehdot lomituksen toteuttamiseen. Jotkin
työryhmän esittämät talousporkkanat
ovat nyt suorastaan vastenmielisiä”,
Isomaa jyrähti.

Lue koko kokousjuttu netistä:
www.mtk.fi/lappi

Pääkirjoitus: ”Yksi mieli on voima ja valta”
En voi joka vuosi muuta
kuin ihmetellä kuinka nopeasti päivä jatkuukaan keväällä.
Valoisalla nukkumaan menemiseen
ja valoisalla heräämiseen tarvitaan varmasti oma rotunsa, joka pystyy sellaista tekemään. Sen täytyy olla meidän
pohjoinen kansamme. Mitäpä tässä ihmettelemään, sillä joka vuosi näin käy.
Aika hankala on toukokuun alulla
miettiä nurmien kuntoa, kun lumilinko
roikkuu vielä traktorin perässä. Voisi
käydä jopa mutkan saaressa linkoamassa tien, vaan eipä sieltä ole viime
vuosina haettu muuta kuin joulukuusi.
En tiedä, toivoisinko nopeaa kesää, sillä aikaista kevättä ei tänä
vuonna saatu. Liittokokous ja MTK:n
100-vuotisjuhlat ovat 9.-10. kesäkuuta. Normaalisti toukotyöt pitäisi täällä pohjoisessakin olla tehtynä
tuohon mennessä ja säilörehun tekeminen alkaisi parin viikon kuluttua.

Meidän lappilaisten oma MTK-satavuotisjuhlan huipentuma on Pellon
maatalousnäyttelyssä, jossa Lapin
tuottajaliitto on mukana näyttävästi
paikallisten tuottajayhdistysten kanssa.
MTK kutsuu kaikki tuottajajärjestön jäsenet juhlimaan 100-vuotiasta
MTK:ta maataloustuottajain marssia
mukaillen:

”Nyt maamiehet rintama
sulkekaa,
ja yhdessä toimien kulkekaa.
Yksi mieli on voima ja valta”.
Terveisin maamies

Juhani Lampela

Työssäoppimistilan palkinto Anne ja Janne Jurvalle
Lapissa palkitaan vuosittain esimerkillinen maatalousopetuksen työssäoppimistila. Palkitsemisperinne
on valtakunnallinen.
Tänä vuonna MTK-Lapin kevätkokouksessa palkittiin Uusi-Kurvilan tila
Tervolasta.
Anne ja Janne Jurvan tilalla on
ollut 16 vuoden aikana 25 työssäoppijaa. Uudet työssäoppijat ovat edelleen
tervetulleita monipuolisen tilan arkeen.
”Opiskelijoiden kehityksen seuraaminen on aina antoisaa”, Jurvat kertovat.

Lapin Manujen Kevätriehalla jälleen osallistumisennätys
Neljäs Manureissu Leville,
ja aina vaan paranee! Lapin
Manujen Kevätrieha sai tälle vuotta monenlaista vahvistusta ja uutta ilmettäkin;
Pohjois-Suomen maaseutunuoret lähtivät mukaan
järjestelyihin ja MTK:n Keskusliitto toi MTK 1 Juhlaseminaarin mukaan tapahtumaan.
Seurauksena
jälleen
osallistujaennätys, kun yli 90 osallistujaa
kokoontui 20.-22. huhtikuuta Levin Kylpylähotellin kokoustiloihin.
MTK 1 seminaari aloitti tilaisuuden vuorokauden rykäyksellä. Timo
Sipilä kertoili vakuuttavasti MTK:n
sekä yleisellä tasolla yhteiskuntavaikuttamisen
tavoista,
luottamuksesta ja sen ansaitsemisesta.
Uskon monen yllättyneen, kuinka järjestö joka ”ei tee mitään”, onkin
Suomen kolmanneksi vaikuttavin etujärjestö. Yhteinen ääni kuuluu kovemmin ja kauemmas, räyhäämättäkin.
Sitran Merja Rehn toi esiin Sitran
roolin vaihtoehtoisen, uutta ajattelua edustavan Maatila 2.0 -ohjelman.
Tuoreita ajatuksia, uusia ideoita.
Jottei istuttaisi pelkästään tuo-

Syyspäivät
Saariselällä!
Varaa jo nyt lomittaja Lapin
tuottajayhdistysten
syyspäiville Saariselälle
4.-5. lokakuuta.

leillamme, noustiin välistä ylös
kuulemaan eväistä stressinhallintaan, maa- ja metsäpolitiikkaan
vaikuttamisesta
sekä
tulevaisuuden energian- ja ruoantuotannosta.
Osittain tähän liittyikin Juhlaseminaarin kilpailuosuus; osallistujat
saivat lähettää videon omista ammattiylpeyden aiheistaan. Videoista
voittaja valittiin oman tiensä kulkijoiden, Duudsonien, yleisön sekä Iskun edustajan kanssa yhteistuumin.
Eli keskitytään välistä niihin hyviin
puoliin, miksi tätä työtä tehdään.
Kevätrieha starttasi vauhdikkaasti
vauhtiin perjantai-iltapäivänä; käytiin
lenkillä, keilattiin tai vaihtoehtoisesti venyteltiin. Kroppaa likoon, se on meidän

tärkein työkalu! Ja se korvienväli, sekin
tarvitsee huoltoa. Lauantain viimeisenä puhujana Unto Matinlompolo sai
meidät miettimään parisuhteen hoitoa,
perhe-elämää ja oman elämän prioriteetteja. Ovathan maatalousyrittäjät
melko uniikki ryhmä työn, parisuhteen,
talouden ja perheen yhdistämisessä.
Ensivuonna kuulemma lähetään
taas, oli melko vahva viesti :D Ja
mennäänhän me, uutta virtaa sai
megawatteina itselleen. Uusi Pohjoinen maaseutunuorten valiokunta saa aikaan mitä vain haluaa,
heittäkää rohkeasti ideoita kehiin!

Halauksin,

Aino Kurtti

Jäsenetu:
ASIANAJOTOIMISTO
JUNTURA OY
Pekankatu 4 B, Rovaniemi
www.juntura.eu
Puh. 0400 975 775
Päätoimittaja:

Kaija Kinnunen
p. 0400 397 336
kaija.kinnunen@mtk.fi

Lue kesän uutiset
netissä!
Seuraava Jänkäviesti ilmestyy
syyskuussa. Käy sillä välin
nettisivuilla www.mtk.fi/lappi ja
facebookissa /jankaviesti
Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

p. 040 577 9186
auni.vaaraniemi@elisanet.fi

