Asiantunteva ja arvostettu
maatalous- ja maaseutuvaikuttaja
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MTK Häme

Sinun järjestösi
MTK Häme on hämäläisten maanviljelijöiden ja
maaseutuyrittäjien etuja ajava järjestö. Toimimme
pääosin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla ja osin
eteläisellä Pirkanmaalla. Meillä on 23 paikallista
MTK-yhdistystä, joissa on lähes
9 000 jäsentä.

Toimintamme päämääränä on:
• Maaseutuyrittäminen kiinnostaa ja kannattaa
• Jäsentemme tuotteet ja palvelut ovat
haluttuja
Tavoitteenamme ovat tyytyväiset jäsenet, jotka
kokevat olevansa osa merkittävää järjestöä.

Tule mukaan vaikuttamaan!

MTK Hämeen johtokunnassa on 12 jäsentä, jotka
edustavat eri tuotantosuuntia. Edustajiamme on
mukana järjestön valtakunnallisessa päätöksenteossa. Osallistu, vaikuta ja ole osa merkittävää
järjestöä!

MTK
Häme

MTK Häme

Paljon rahanarvoisia jäsenpalveluita ja -etuja

LähiTapiolan maatilavakuutuksen hinnanalennuksen saat
vain olemalla MTK:n tuottajayhdistyksen jäsen.
MTK Hankinnat Oy on neuvotellut merkittäviä etuja
muun muassa teknisen alan tukkukauppoihin.
www.mtkhankinnat.ﬁ
MTK Hämeen omina jäsenetuina mm. 40–50 %:n
alennus Woikoski Oy:n kaasuista ja pitkäaikaisista
pullovuokrista sekä 20 %:n alennus Asianajotoimisto
Kess Oy:n tuntiperusteisesta asianajopalkkiosta.
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Muista myös nämä jäsenedut:
• Tuotevastuuvakuutus (sisältyy jäsenmaksuun)
• Valtuutettu EU-avustaja auttaa tukien hakemisessa
• Mainio-jäsenlehti
• SPV-edut (Valtran haalarit, Hankkijan lahjakortti,
Iskun täkit ja tyynyt, LähiTapiolan sammutin)

•

Maanomistajain Arviointikeskuksen lakipalvelut

Metsää myymässä?
Me sijoitamme puukauppatulosi
Pyydä yhteydenottoa lahitapiola.fi/metsa
Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä.
Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito,
toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy.
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Jäsenyys kannattaa
MTK:n jäsenenä saat äänesi kuuluviin mm. MTK-yhdistysten, valiokuntien ja verkostojen kautta. Voit liittyä maatilatai yritysjäseneksi tai henkilöjäseneksi. Palvelemme jäseniä
yrittäjyyteen sekä maankäyttöön, kaavoitukseen ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

•

Panostamme jäsentemme tuotteiden ja palveluiden
arvostuksen lisäämiseen

•

Pidämme yhteyttä kansanedustajiin
sekä maakunta- ja kuntapäättäjiin

•

Vaikutamme maakunta- ja maaseutuohjelmiin
sekä EU:n maatalouspolitiikkaan

Päättäjätapaamiset, mediavierailut
ja kummitilat

Järjestämme vuosittain kansanedustajille, muille keskeisille
päättäjille sekä toimittajille hämäläisen maatalouden ja
ruokatuotannon ajankohtaisia asioita taustoittavia tilaisuuksia. Tavoitteena on saada viesti suoraan sinne, missä
asioihin voidaan vaikuttaa.

Enemmän kuin maatalouskauppa!

info@tippavaaranmaatalouspalvelu.fi
puh. 0400 137 361 • Ma–Pe 9–17
www.tippavaaranmaatalouspalvelu.fi
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Avoimet maatilat –
Taste of Häme!

Järjestämme joka heinäkuu
tapahtuman, joka esittelee hämäläisiä maaseudun makuja ja
avaa ovet maatiloille. Kävijöitä
on vuosittain tuhansia. Tapahtuma on näyteikkuna alueemme
lähiruokakohteisiin ja ruoantuotannon alkulähteelle.

Kokkaa kotimaista
-kampanja

8-luokkalaisille suunnattu kampanjamme vie kotimaisen ruoan
ilosanomaa kouluihin ympäri
aluettamme. Kampanja toteutetaan yhteistyössä MTK-yhdistysten kanssa.

Asiantuntijapalveluja
maatila- ja maaseutuyrittäjille
Meiltä saat asiantuntijapalveluja maatalouden ja
yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen.
Tutustu toimintaamme ja ota yhteyttä
etela-suomi.proagria.fi
proagria.fi/tilaus

Tutustu ihmisiin HK:n takana:

hkscanagri.fi/kotitilalta

5

6

MTK Häme

”Yhteistyössä on voimaa!”
Veli-Antti Silpola on nuori MTK-vaikuttaja Lammilta.
29-vuotias Silpola työskentelee maatalousmyyjänä
Hankkijalla ja hoitaa kasvinviljelytilaa yhdessä isänsä
ja veljensä kanssa.
”Aloin osallistua aktiivisesti MTK:n toimintaan syksyllä
2015, kun minua pyydettiin MTK-Lammi-Tuuloksen johtokuntaan. Uusi johtokunta valitsi minut sitten tammikuussa
2016 yhdistyksen puheenjohtajaksi.”
Silpolan sanoma muille maaseudun nuorille on selkeä:
MTK:n olemassaolo on tärkeää, ja yhdessä asioihin
saadaan muutosta.
”MTK on hyvin organisoitunut järjestö, joka yrittää
parhaansa mukaan pitää viljelijöiden, maatalouden ja
maaseudun puolia. Mikä muu järjestö olisi sitten maanviljelijän asialla, jos ei MTK? Yhteistyössä on voimaa, ja
jokaisella jäsenellä on mahdollisuus olla vaikuttamassa
MTK:n toimintaan. Isot muutokset ja parannukset tarvitsevat vain pitkäjänteisyyttä.”

N-XT NESTELANNOITTEET
maatalouden tarpeisiin

www.cultum.fi
info@cultum.fi
040 563 9496

Tehdään
yhdessä
hyvä sato!

MTK Häme

Maaseutunuoret Hämeessä
Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita MTK:n jäseniä,
jotka haluavat vaikuttaa maaseudun asioihin. Toiminnassa
on mukana maataloustuottajia, maaseutuyrittäjiä, yhteistyökumppaneita ja alan opiskelijoita. Yhdessä maaseutunuoret tekevät mm. opintomatkoja sekä järjestävät juhlia
ja tapahtumia – ammattiasioita ja vaikuttamistyötä unohtamatta.
Useissa tuottajayhdistyksissä on maaseutunuorten kerhoja. Liitossa ja keskusliitossa on maaseutunuorten valiokunnat, joissa nostetaan esiin nuorten näkökulmia ajankohtaisiin asioihin ja viedään niitä eteenpäin.

Tule
mukaan
maaseutunuoriin!

Ota seurantaan @etelämanut
Instagramissa & Facebookissa, niin
pysyt kartalla alan uutisista ja
tapahtumista.
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MTK Häme ry
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

www.mtk.fi

hame@mtk.ﬁ

LIITY JÄSENEKSI

Tarkemmat yhteystiedot:
hame.mtk.ﬁ/yhteystiedot

facebook.com/mtk.hame

www.mtk.ﬁ/hame

instagram.com/mtkhame

www.tasteofhame.ﬁ

twitter.com/mtkhame

MUKANA MAA- JA
METSÄTALOUDEN TARVIKE- JA
HUOLTOHANKINNOISSA YMPÄRI
VUODEN JO VUODESTA 1991

Pienkonehuolto korjaa
ammattitaidolla niin
Husqvarnat, Jonseredit,
McCullochit kuin Partneritkin!
Monipuolinen tarvike-,
varaosa- ja pienkoneosaaja

LAATUMERKKIEN
JÄLLEENMYYJÄ
LAATUKATU 17-19, LAHTI
ma–pe 8–18, la 9–14

Puh: 010-4205510

HYDRAULIIKKAOSASTO
ma–pe 8–17, la suljettu

TRAKTORIVARUSTE.FI

• www.jssuomi.fi

ASTETTA MONIPUOLISEMPI TARVIKETALO

