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Toimintakooste

Poimintoja menneistä,
tiedoksi tulevaa
Lausuntoja ja kannanottoja
Hirvieläinkantoihin liittyen liitto antoi lausunnon alueelliselle
riistaneuvostolle, mutta sen lisäksi liiton puheenjohtaja oli
mukana antamassa aiheeseen liittyen kirjelmää ministeri
Jari Lepälle 18.4.
Muita annettuja
lausuntoja:
- luonnontiedelukiohanke
- vaihemaakuntakaava
- merenhoitosuunnitelma
- eläinten hyvinvointilaki

Tässä kirjeessä on
poimintoja
MTK-Varsinais-Suomen
toiminnasta
alkukevään ja kesän
osalta.
Jatkossakin liiton
toimintakertomus
löytyy kokonaisuutena
osoitteesta
https://www.mtk.fi/liito
t/varsinaissuomi/toimin
ta/vuosikertomus/fi_FI/
vuosikertomus_etu/
Tässä olevien nostojen
avulla pyrimme entistä
paremmin kertomaan
toiminnasta – kaikkea
kun ei koko vuoden
kattavaan
toimintakertomukseen
tilan puutteen vuoksi
saa kirjattua!
Kirjeen lopussa on
tietoa uusista,

Liiton edustajina Tapio Rintala ja Ville Kalluinen, MTK:n Lauri Tapio
ja Lounametsän Lasse Lahtinen.

KUIVUUDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT
Liitto vaati niin viljelytoimiin kuin tukimaksatuksiinkin
liittyviä konkreettisia toimia ministeri Lepältä kesäkuussa.
Viestin veivät 15.6. Ari-Pekka Kirjonen, Janne Riski ja Jaakko
Halkilahti.
Kirjelmän voit lukea
https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/fi_FI/etusivu/_files
/100224281783960657/default/mmm_jari_leppa_15062018.
pdf

tulevista
tapahtumista ja
toimista, kurkkaa
silloin tällöin
tapahtumakalenteri
https://www.mtk.fi/liito
t/varsinaissuomi/fi_FI/t
apahtumakalenteri/
Hyvää kesää –
kuivuudesta
huolimatta,
Terhi Löfstedt
aluepäällikkö, MTKVarsinais-Suomi
terhi.lofstedt@mtk.fi

Peltokasvivaliokunta
otti kantaa
kuivuuteen ja siitä
aiheutuvien tuhojen
minimoimiseen.
Viljelytoimien ja tukiehtojen
yhteensovittamisesta
todettiin tarvittavan
lisätietoja. Valiokunnan
toimesta Maaseudun
Tulevaisuus-lehti julkaisi
aiheesta kattavan artikkelin.
Valiokunnan sihteerinä on
aino.launto-tiuttu@mtk.fi.

2 Järjestötyötä

on monenlaista

Edunvalvonta vaatii vahvan toimijan, organisaation, joka
kykenee paitsi tekemään, olemaan myös mukana toimijoidensa
– luottamushenkilöiden ja jäsenten arjessa. Tämä mahdollistaa
vaikuttamisen maaseudun elinkeinoihin jatkossakin.
Järjestön naisluottamushenkilöille ja maaseudun naisille
järjestettiin 27.6. tilaisuus, jossa kuultiin Taru Antikaisen
kokemuksia edunvalvontatyöstä kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla.

Okra-näyttelyssä 4.-7.7.

Menestyvä maatilayrityshankkeen Eila Tamminen ja
Anita Karppinen kertoivat
maatila-arjen ja talouden, oman
elämän sovittamisesta yhteen.
Paikalla oli yli 30 henkeä.
Tilaisuutta tuki V-S
Emäntäkoulutuksen
kannatusyhd.

olimme joka päivä jäsenten tavattavissa.
Maaseutunuorten
jo perinteinen OKRA-ILTA kokosi 6.7. liki 400 vierasta!
(MaNu-ilta on jälleen 6.7.2019. Lisäinfoa pitkin vuotta.)

Tulevaan EU:n rahoitus- ja ohjelmakauteen
valmistautuminen
Toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki vieraili Brysselissä
tapaamassa Varsinais-Suomen ja Turun kaupungin Brysselin
toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulonia, komission
kabinettipäällikkö Risto Artjokea, ALDE:n ryhmäsihteeri Vesa
Kangaslahtea, Suomen Brysselin edustuston
maatalousasiantuntija Osmo Röntyä, EU:n
maatalouspääosaston maajohtaja Kai Heikkilää ja MTK:n
Brysselin toimiston johtaja Juha Ruippoa sekä kotieläinasiamies
Tarja Backlundia.

Aiheena näissä tapaamisissa olivat Varsinais-Suomen
maatalouden ja maaseudun erityistarpeet sekä tuleviin
rahasto- ja ohjelmakausiin kohdistuvat odotukset.
Merkitystä on selvittää päätöksenteon aikataulu ja haasteet.
Lisätiedot paavo.myllymaki@mtk.fi

Varhaisperuna on
hyvin
varsinaissuomalainen
tuote, jonka
valtakunnallinen
markkinatilannevastuu on täällä.
Kuluvana kesänä
radiomainonta
tapahtui kesän alussa,
ennen juhannusta.
Lisätietoja
terhi.lofstedt@mtk.fi.

Julkisiin hankintoihin vaikuttaminen – muista
6.11.
Liitto on ollut mukana järjestämässä koulutusta
tarjontaosaamisesta, miten lähellä tuotettu ruoka saadaan
paikalliseen suurkeittiöön. Tarjousosaaminen ja päättäjien
tahtotila ratkaisevat, miten iso osa julkisruokailuissa koostuu
kotimaisista tuotteista.
Alueen kunnissa on myös tehty aloitteita kotimaisen ja
paikallisen ruoan saamiseksi tarjolle, lisätietoja
terhi.lofstedt@mtk.fi
MUISTA TaRu-hankkeen seminaari 6.11. Raisiossa, paikalla
myös kuntapäättäjiä.

Ne kotisivut ja mitä siellä on:
MTK-Varsinais-Suomen pääasiallinen tiedotuskanava on
jatkossakin liiton kotisivu www.mtk.fi/varsinaissuomi,
jonne päivitetään ajankohtaista tietoa ja materiaalia.
Tällä hetkellä liiton kolmesta hankkeesta
Menestyvä maatilayritys ja Maan vesitalous ja kasvukunto
tiedottavat toiminnasta ja tapahtumista, koulutuksesta liiton
sivuilla.
Hankkeilla on lisäksi omat uutiskirjeensä ja viestinsä,
MeMa-hanke tiedotti kesäkuussa mm. Kiila-kuntoutuksesta. Jos
asia kiinnostaa, niin anita.karppinen@mtk.fi ja
eila.tamminen@mtk.fi vastaavat.
MaVeKa-hankkeen osalta vastaa hanketta vetävä
sami.talola@mtk.fi.
Liiton Jos lehmät puhuisivat- hankkeella on omat kotisivut
http://lehmät.fi/index.html sekä info@lehmat.fi -osoite.
Osoitteen takaa löytyy Katja Mahal.
Seuraava Poimintoja ja tulevaa -kirje julkaistaan syksyllä,
kiitos kun luit tähän asti!

Löydät meidät myös Facebookista
https://www.facebook.com/mtk.varsinaissuomi/
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Kiinnostaako
suoramyynti?
Voit kokeilla
suoramyyntiä
matalalla kynnyksellä

Osta tilalta!päiväna 15.9.
ja
Sadonkorjuumarkkinoilla
Raisiossa
29.9.
Liitto järjestää
infotilaisuudet
aiheeseen
liittyen
21. ja 23.8.
Ohjelma:
https://www.mtk.fi/li
itot/varsinaissuomi/fi
_FI/tapahtumakalent
eri/_files/1003498352
09083872/default/ve
dos%20MTK%20varsi
naissuomi%20preppausin
fo.pdf

