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MTK Lounais-Häme ry.
Keskuskatu 14 A 1
31600 Jokioinen

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS 01.01.-31.12.2018
JOHTOKUNTA 2018
Puheenjohtaja Marko Virtaranta
Rahastonhoitaja Timo Heinilä
Muut jäsenet: Iina Närvänen, Ville Nurmi, Sami Mustajärvi, Juha Penttilä, Simo Horkka,
Eliisa Perävainio, Eero Pura, Antti Jaakkola, Hannu-Pekka Syrjälä ja Aku Länninki.
Sihteeri Janette Koskinen
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Varsinaisia johtokunnan kokouksia vuoden aikana oli kolmetoista ja muuten on
kokoonnuttu mm. Peltotreffeihin sekä tulevaan Sahrapirtin ja Tuottajain Tuvan
kunnostushankkeeseen liittyen.
Johtokunnan jäsenten läsnäolot johtokunnan kokouksissa vuonna 2018:
Marko Virtaranta 13/13
Eero Pura 9/13
Timo Heinilä 13/13
Ville Nurmi 9/13
Simo Horkka 13/13
Aku Länninki 9/13
Juha Penttilä 11/13
Iina Närvänen 5/13
Sami Mustajärvi 10/13
Hannu-Pekka Syrjälä 4/13
Antti Jaakkola 10/13
Eliisa Perävainio 3/13
Lisäksi on pidetty yhdistyksen kevätkokous 17.4.2018 ja syyskokous 21.11.2018
Sahrapirtillä Tammelassa.
MTK Lounais-Hämeen kokousedustajat ovat osallistuneet MTK Häme ry:n
kevätkokoukseen 4.4.2018 Tammelan Mustialassa ja syyskokoukseen 4.12.2018 Turengin
Kiipulassa.
TALOUS
Yhdistyksen tilikauden voitto oli 1718,28€.
TOIMINTA
Vuoden aikana on ollut monenlaista toimintaa. Suurin tapahtuma tänäkin vuonna oli
Peltotreffit, jotka järjestettiin jo 17. kerran. Paikkana oli tänä vuonna Urheilutalo Feeniks
Forssassa ja messuille osallistui lähes tuhat henkilöä ja ilta oli kaiken kaikkiaan erittäin
onnistunut.
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Perinteisesti osallistuttiin myös MTK:n puheenjohtaja- ja sihteeripäiville sekä keväällä
15.2.2018 (3 henkilöä) että syksyllä 8.10.2018 (2 henkilöä). Paikkana molemmilla kerroilla
oli Lammin Biologinen Tutkimusasema.
Yhdistyksen edustajat osallistuivat 22.2.2018 Maakuntakaavan info- ja
keskustelutilaisuuteen Valkeaniemen Pirtillä Tammelassa.
Uusi sihteeri osallistui alkuvuodesta erilaisiin koulutuksiin. Koulutusta on ollut mm.
jäsenrekisterin käytöstä, MTK:n toiminnasta (MTK 1), Office 365:stä sekä uudistuneesta
tietosuojasta. Osa johtokuntalaisista suoritti myös tietosuojakoulutuksen ja -tentin liittyen
keväällä voimaan tulleeseen gdpr-uudistukseen.
Yhdistyksen kotisivut uudistettiin ja siirrettiin uudelle palvelimelle kevään aikana ja ne
löytyvät nyt osoitteesta www.mtklounais-hame.fi
Kesän aikana järjestettiin kolme saunailtaa jäsenille yhdessä Välitä Viljelijästä-projektin
kanssa. 5.6.2018 saunottiin Valijärvellä, 3.7.2018 Sahrapirtillä ja 7.8.2018 Tuottajain
Tuvalla. Saunomisen lisäksi ohjelmassa oli keskustelua, miten työssä voi jaksaa paremmin
ja mitä voi tehdä jos voimat ovat jo vähissä. Illan alustajina toimivat Välitä viljelijästäprojektityöntekijä Salla Säteri sekä psykoterapeutti ja työnohjaaja Hanne Salminen.
Saunailtoihin osallistui noin 30-40 henkilöä / ilta.
Suvi-Illan maratonille 16.6.2018 osallistui kahdeksan MTK Lounais-Hämeen jäsentä
edustaen yhdistystämme mainospaidat päällään.
26.6.2018 järjestettiin raivaustalkoot Sahrapirtillä Tammelassa. Pieni, mutta pippurinen
talkooporukka raivasi ahkerasti usean tunnin ajan rannan pusikoita saaden jälleen järven
näkyviin. Osallistujia talkoissa oli kaiken kaikkiaan viisi henkilöä.
Hämeessä järjestettiin Avoimet maatilat tapahtuma 11.7.2018 ja myös Lounais-Hämeestä
oli tiloja mukana tässä tapahtumassa. Yhdistys tiedotti tapahtumasta jäsenistöä ja tarjosi
osallistuville tiloille talkooapua päivän järjestelyihin.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili Mustialassa 9.8.2018 ja johtokunnan
delegaatio kävi tapaamassa pikaisesti ministeri Leppää. Tapaamisen osallistuivat
johtokunnasta Ville Nurmi, Simo Horkka, Eero Pura, Iina Närvänen ja Marko Virtaranta.
Ministerin kanssa keskusteltiin mm. haasteellisesta kasvukaudesta ja painotettiin kestäviä
ratkaisuja kotimaista alkutuotantoa kannattamaan. Esiin nousi myös julkisin varoin
tuotettujen ruokapalveluiden kotimaisuusaste. Kilpailutuksessa hinnan sijasta pitäisi
päähuomio olla ruoan alkuperässä. Puhtaan suomalaisen ruoan ja erityisesti lähiruoan
käyttö pitäisi olla itsestäänselvyys ruokapalveluissa, joihin käytetään julkisia varoja. Lisäksi
ministerille luovutettiin kirjelmä ajankohtaisista huolenaiheistamme matkalukemiseksi.
Kirjelmässä mm. kehotettiin huomioimaan tukikauden uudistus ja kotimaisten pienyritysten
kilpailukyky markkinoilla Eurooppalaisten suuryritysten rinnalla.
Syksyllä aloitettiin Sahrapirtin ja Tuottajain Tuvan kunnostushankkeen valmistelut. Tähän
liittyen järjestettiin erilaisia tapaamisia ja palavereja mm. LounaPlussan sekä rakennusalan
asiantuntijoiden kanssa. Hankehakemus LounaPlussaan laitettiin vireille loppu vuodesta ja
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Sahrapirtille haettiin rakennuslupa yläkerran makuutiloja varten. Tämä
poikkeamislupapäätös saatiin 31.10.2018.
Humppilan kirkkoherra Ilkka Wiio järjesti hyväntekeväisyyskonsertin Humppilan kirkossa
17.11.2018 maanviljelijöiden tukemiseksi. Konsertin tuotto lahjoitettiin yhdistyksellemme
käytettäväksi maanviljelijöiden hyväksi. Yhdistyksen edustus osallistui konserttiin ja kiitti
kukkien kera esiintyjiä.
Pikkujouluja vietettiin tänä vuonna 24.11.2018 Humppilan Lasitornissa noin 80 henkilön
voimin. Ohjelmassa oli mm. maukas jouluinen seisovapöytä, tanssia JP Mattila & Forstetti
yhtyeen tahtiiin sekä arpaiset.
19.12.2018 Suomen Telakone Oy Humppilassa tarjosi joulukahvit jäsenillemme.
Maaseutunuorten perinteiset joulutulet syttyivät 21.12.2018 Tammelassa Mustialantien
risteystä vastapäätä oleva Haarankorventien ja vt10 risteyksessä. Tarjolla oli perinteisesti
glögiä ja makkaranpaistoa ohikulkijoille.
Myös IKINUORTEN joulutulet sytytettiin Jokioisilla Latovainiossa 21.12.2018. Ohjelmassa
oli makkaranpaistoa nyyttikestien periaatteella.
TIEDOTTAMINEN
Tiedottaminen on tapahtunut kaikille tiloille postitse lähetetyillä jäsenkirjeillä, jotka on
lähetetty keväällä ja syksyllä sekä lisäksi on tiedotettu koko jäsenistöä ajankohtaisista
asioista sähköpostilla sekä tekstiviesteillä.

Forssassa 27.3.2019

Marko Virtaranta
Puheenjohtaja

Janette Koskinen
Sihteeri

