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Lappilaiset vahvasti mukana MTK 100 -juhlinnassa

MTK:n liittokokous ja 100-vuotisjuhla olivat koko juhlavuoden
päätapahtuma kesäkuun alussa.
Lapista tähän osallistui parikymmentä henkeä.
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi
Lapin tuottajayhdistysten viralliset kokousedustajat saapuivat Helsinkiin osa omia polkujaan, mutta
kymmenkunta henkeä matkusti pääkaupunkiin yöjunalla Kemijärven,

Rovaniemen ja Kemin rautatieasemilta lähtien. Ryhmän kokoavaksi
voimaksi matkaan lähti MTK-Lapin
toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen.
Junaväki jäi Pasilan asemalla pois ja
käveli lyhyen matkan matkatavaroiden
ja tuottajayhdistysten lippujen kanssa
Messukeskukseen aamupalalle ja virallisen kokouksen alkamista odottamaan.
Kahvilla olevia lappilaisia kävi
tervehtimässä
oma
poikamme, MTK:n puheenjohtaja Juha

Marttila. Tunnelma oli korkealla.
Messukeskukseen saapuivat myös
muita reittejä tulleet lappilaiset. Yhdistysten liput purettiin paketeistaan
ja vietiin juhlasalin näyttämölle riviin
muiden lippujen rinnalle. Kokousedustajien ja muiden osallistujien löydettyä
salista paikkansa noustiin MTK:n fanfaarin soidessa seuraamaan Suomen
lipun ja MTK-liittojen lippujen tuomista
saliin. MTK-Lapin lipun saliin marssitti puheenjohtaja Juhani Lampela.

Kokouksessa jaettiin MTK:n kunniamerkit. Lapista sen saivat Jukka
Aula Rovaniemeltä ja Aatto Ylimartimo Tervolasta. Juha Marttila piti pitkän
linjapuheen maatalouden tilasta. Kokouspäivän päätteeksi vietettiin Messukeskuksessa ohjelmallista iltajuhlaa.
MTK:n virallinen 100-vuotisjuhla
oli puhetta ja musiikkia. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korosti puheessaan, että kansakuntamme aineelliset puitteet ovat tänään jotain
aivan muuta kuin 100 vuotta sitten.
”Toivoa sopii, että meissä ihmisissä
elää vielä se edistyksen ja valistuksen
palo, joka näkyi niissä kokouksissa, joissa tuottajayhdistyksiä ja liittoja perustettiin. Valmista maata emme saaneet,
vaan olemme sen yhdessä raivanneet,
rakentaneet ja maata puolustaneet”.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys kuultiin videolta.
Presidentti muistutti, että tuottaja-

väki voi aiheellisesti tuntea ylpeyttä arjen työstä. Arvostus tuottajien
kohtaan osoitetaan valinnoilla. Moni
suomalainen tekee sen ottamalla ostoskoriin kotimaista ruokaa.
”On
tärkeää,
että
säilytämme
myös
jatkossa
omavaraisuuden
ja
elinvoimaisuuden.
Epävarmassa maailmanajassa huoltovarmuudesta on pidettävä kiinni”.

antoisaan elämään. Me kaikki voimme toimillamme vaikuttaa maaseudun
tulevaisuuteen. Lohela muistutti myös
moninaisesta
tasa-arvoisuudesta.
”Sitä tulee vaatia alueiden ja elinkeinojen osalta, suomalaisen maasaeudun ja siellä asuvan ihmisen
puolesta. Kerrostalobulevardi ei ole
Kainuun torppaa tärkeämpi, eikä koodarin työ toukotöitä arvokkaampaa”.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela huomautti puheessaan, että
suomalaisessa maa- ja metsätaloudessa on aina työskennelty hyvin
vastuullisesti. Ihmisen ja luonnon tarpeet voidaan yhä sovittaa yhteen, kun
muistetaan kohtuullisuuden periaate.
”Maasta ja metsästä tulee saada irti se, mikä ihmisille on kohtuullisesti tarpeen, mutta ei enää
sitä, mikä on luonnolle liikaa”.
Lohela kertoi uskovansa maaseutuun ja siellä elettävään hyvään ja

Lauantaisen satavuotisjuhlan kohokohtana oli Maan ja metsän laulu
on MTK:n 100-juhlavuoden tilausteos. Näytelmän toteuttajina on kymmeniä ammattilaisia ja toistasataa
kuorolaista, tanssijaa ja näyttelijää.
Eeppinen Maan ja metsän laulu
-näytelmä on yhä katsottavissa Youtubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=34PU8a6XNtY&feature=youtu.be

MTK-Lappi juhlisti järjestöä Pellon maaseutunäyttelyssä

MTK-Lapin väki juhlisti satavuotiasta järjestöä Pellon maaseutunäyttelyssä elokuussa hyvässä seurassa ja lättykahveella.
Pellossa
latokahvilassa
lättyjä
paistoivat Pellon ja Kolarin maaseutuyhdistykset sekä MTK-Ylitornio. Talkoilijoita tähän työhön oli riittävästi.
MTK-Lapin teltalla nähtiin sekä

lauantaina että sunnuntaina voin
kirnuamista, kun Merja Korpi näytti vanhan kansan tavan tehdä voita.
Tuotokset maistelutettiin yleisölle näytöksen jälkeen leipäpalojen päällä.
Mukana menossa oli myös MTK:n
ruokakulttuuriasiamies
Anni-Mari
Syväniemi ja olipa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilakin sunnuntaina
MTK-Lapin teltalla.

Lisää juttua ja kuvia löydät osoitteesta www.mtk.fi/lappi ja Facebookista www.facebook.fi/jankaviesti.

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

”Ihmisille pitää antaa rohkeutta ja toivoa elämään”
Kun Kullervo Tapio kiersi Lappia MTK:n järjestökonsulenttina,
elettiin aikaa ennen internettiä
ja sosiaalista mediaa. Lumimieheksi kutsuttu Tapio puhui täysille tuville ja tupaillat kestivät
iltamyöhään.
MTK-Lapin
järjestökonsulenttina kaksikymmentä vuotta työskennellyt Kullervo Tapio täytti kesällä
85 vuotta. Juhlia ei pidetty, ja muutoinkin elämä Ylitornion Mellajärven rannalla sujuu verkkaisesti.
Syövän sairastaminen kahteen kertaan on hidastanut tahtia. Nyt hän pitää
huolen itsestään ja rajoittaa menojaan.
”Minua kysytään yhä tapahtumiin,
mutta keskityn tähän olemiseen. Urheilua seuraan televisiosta ja historiadokumentit kiinnostavat. Historian tunteminen antaa turvallisuuden tunnetta
nykypäivän menossa”, Tapio kertoo.
Tapio kulki joka puolilla Lappia erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa.
Utsjokivarressa pikkupojat juoksivat
talosta
taloon
kertomas-

sa, että MTK:n mies on tullut
kylään. Koska järjestötyö ajoittui talvikuukausien ajaksi, antoivat etelän
MTK-kollegat hänelle lempinimen
”Lumimies”. Sen aikalaiset muistavat,
ja lempinimi on Tapiollekin mieluisa.
Työ oli kiertämisen lisäksi viljelijän
edun
turvaamista
erilaisissa
kimuranteissa
tilanteissa.
Tällainen
oli
esimerkiksi
maaseudun vesihuollon turvaaminen.

Lue jutun pitkä versio:
https://www.mtk.fi/liitot/lappi/tapahtumakansio/uutiset/fi_FI/kullervotapio/

”Järjestökonsulentin työn alkaessa oli Lapissa yli 100 000 maatilaa,
pientä ja isoa. Niiden puolta oli pidettävä. Vieläkin mietin, että ihmisille pitää antaa rohkeutta ja toivoa”.
Kullervo Tapio haluaa muistuttaa,
että
viljelijän
ei
pidä
lähteä
aliarvioimaan
itse
tekemäänsä työtä. Jos oman työnsä aliarvioi, menettää henkisen pääoman.
”Jokainen viljelijä on tärkeä. Älkää unohtako, että jokaisen ihmisen
elämä on viljelijän käsien varassa”.

Pääkirjoitus: Seuraavat 100 vuotta?
Kyllä 100-vuotiasta MTK:ta kannattaa bilettää koko vuosi. Tämä
oli ajatuksena, kun 100-vuotistyöryhmä suunnitteli juhlavuotta. Ei pelkästään yksi suuri
pläjäys, vaan sen lisäksi monta
pientä ja suurempaa paikallista
tapahtumaa.
Tärkeimpänä ajatuksena on ollut,
että suomalaiset kuluttajat näkevät,
ettei talonpoikia ole elävältä haudattu.
Miksihän suomalaisen talonpojan
asema on koko itsenäisen historian
ajan ollut puolustustaistelua ja olo-

massaolon tärkeyden todistamista?
Ensimmäiset 50 vuotta olivat taistelua
saada kansa ruokittua ja viimeiset 50
vuotta on ollut taistelua todistaa viljelijän olemassaolon tärkeys. Onkin ihme,
että tämä porukka ei tämän enempää
uikuta. Harva ammattikunta on kantanut niin vastuullisia tehtäviä koko
itsenäisyyden ajan, huolimatta siitä,
kuinka paksua kuraa on tullut niskaan.

Millaistahan tuntuisi olla suomalainen viljelijä, jonka olemassaoloa ei
kyseenalaistettaisi? Ymmärrettäisiin
kotimaisten elintarvikkeiden puhtaus,
eikä puhtauden merkitystä tarvitsisi
korostaa ulkomaisten ruokakatastrofien kautta. Olisi mahtavaa, kun puolustustaisteluun käytettävät voimavarat
saataisiin kanavoitua vieläkin parempien elintarvikkeiden tuottamiseen.

Terveisin MTK-Lapin
puheenjohtaja, maamies

Juhani Lampela

Tervetuloa MTK-yhdistysten kokouksiin!
Yhdistys		Päivä		Pvm		Kello		Paikka
Pello 			ti		24.10.		11.00		Ravintola Granni
Rovaniemi 		to		26.10.		12.00		Tirolisali
Tornio			ke		1.11.		11.00		Valtuustosali
Ylitornio		to		2.11.		11.00		Karemajat
MTK-Lappi		ma		13.11.		11.00		Jänkätie 1, Rovaniemi
Itä-Lappi		ke		15.11.		11.00		Rajakievari, Salla
Posio			to		16.11.		11.00		Valtuustosali
Kittilä *		pe		17.11.		11.00		Herkkutupa
Simo			ti		21.11.		11.00		Kunnantalo
Inari-Utsjoki		ma		27.11.		11.30		Neljän Tuulen Tupa
Sodankylä		ti		28.11.		11.00		Selman Pirtti
Tunturi-Lappi		ke		29.11.		11.00		Muonion osuuspankki
Alakemijoki		to		30.11.		11.00		Tervolan kunnantalo
Kolari			pe		1.12.		11.00		Seurakuntatalo
Ranua			pe		8.12.		11.00		Valtuustosali
*) Kittilän kokouksessa vahvistetaan lisäksi vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus.
MTK-Lapin syyskokouksessa jaetaan MTK:n johtokunnan ja valtuuskunnan myöntämät ansiomerkit ja
kultaiset ansiomerkit.
Pidätämme oikeuden muutoksiin!
Katso ajankohtaiset tiedot kokouksista nettisivuilta www.mtk.fi/liitot/lappi
Kokousilmoitukset julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuudessa
aina kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.

MTK-Lapin
SYYSKYLPY!

Tuottajayhdistysten
syyspäivät

Maatilan varautuminen
-koulutus

Perinteinen satokauden lopettajaistilaisuus pidetään
Rovaniemellä la 30.9.
Lisätiedot:
www.mtk.fi/lappi

Tänä syksynä kokoonnumme
Saariselälle 4.-5.10.

Ilmoittaudu Torniossa 7.-8.11.
järjestettävään koulutukseen
antti.tolli@mpk.fi.
Lisätiedot:
www.mtk.fi/lappi

Lisätiedot:
www.mtk.fi/lappi

Päätoimittaja:

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

Toimitus ja taitto:

Auni Vääräniemi

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

