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Hei!

Poimintoja menneistä,
tiedoksi tulevaa
Selvitä satosi laatu ja miten sen myyt
Lounais-Suomen alueen Peltokasvivaliokunta korostaa koko
sektorin kannattavuuden parantamista, jotta toiminta maatiloilla
yleensä voi jatkua. Valiokunta kehottaa viljelijöitä selvittämään
maatilalla olevan viljan laadun, jotta tiedetään, millaista tavaraa
löytyy myytäväksi. Luken kokoaman viljataseen mukaan
maatiloillakin on vanhaa viljaa varastossa. Varastojen sisältöä on
nyt hyvä vähentää, kun viljan hinnat ovat nousseet. Erityisesti
kauralle on kysyntää vientimarkkinoilla.

Viljatori.fi
Viljan uusi kauppaväylä Viljatori.fi on viljelijöiden käytettävissä.
Kirjaudu palveluun ja palvelu on käytettävissäsi.

Uusin Poimintoja
kertoo MTK-VarsinaisSuomen toiminnasta
kuluvana syksynä.
Jatkossakin liiton
toimintakertomus
löytyy osoitteesta
https://www.mtk.fi/liito
t/varsinaissuomi/toimin
ta/vuosikertomus/fi_FI/
vuosikertomus_etu/

Tulevaa

Kirjeessä on tietoa

uusista, tulevista
tapahtumista ja
toimista. Kurkkaa
tapahtumakalenteri
https://www.mtk.fi/liito
t/varsinaissuomi/fi_FI/
tapahtumakalenteri/
Hyvää syksyä

Viljakaupan tarkkailijat
Viljakaupan tarkkailijat auttavat viljakaupan epäselvyyksien
selvittämisessä
https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/yhteystiedot/valiokunn
at_tyoryhmat/fi_FI/valiokunnat_tyoryhmat_etu/

Terhi Löfstedt
aluepäällikkö, MTKVarsinais-Suomi
terhi.lofstedt@mtk.fi

Vilja-asioissa vastaa liitossa aino.launto-tiuttu@mtk.fi

PS. Sivulla 3
Tarjontaosaamista
ruoantuottajille!

Lausuntoja ja kannanottoja
Lausunto ilmoituksenvaraisista eläinsuojista

”MTK-Varsinais-Suomi katsoo, että uusi asetusluonnos ei saa lisätä byrokratiaa eikä saa vaikeuttaa
uusien eläinsuojien rakentamista ja vanhojen laajentamista nykyiseen ympäristölupamenettelyyn
verrattuna. Ilmoitusmenettelyssäkin on voitava käyttää tapauskohtaista harkintaa ainakin
etäisyysvaatimusten kohdalla.”
Lausunto löytyy https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=234d3359f304-4d36-969d-f51fe7c89aad

Lisätietoja antaa ympäristö- ja maankäyttöasioista vastaava
aino.launto-tiuttu@mtk.fi

2 Järjestötyötä

on monenlaista

KIILA-kuntoutus, vielä ehtii mukaan!
Ammatillista työkykyä tukeva KIILA alkaa lokakuussa Naantalin
Kylpylässä kuntoutuskeskus Ruissalon järjestämänä.
Kela täyttää paikat sitä mukaa kun heille saapuu valintakriteerit
täyttäviä hakemuksia. Kurssille hakeudutaan täyttämällä Kelan lomake
KU101. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärilausunto
kuntoutustarpeesta.
Kuntoutus on maksutonta ja sen ajaksi on mahdollista hakea
sijaisapulomitusta.
Yksityiskohtaisempaa tietoa aikatauluineen http://www.kela.fi/kiilakuntoutus -> kuntoutuskurssihaku- kurssi 73214
Lisätiedot liitosta: aino.launto-tiuttu@mtk.fi

Kuivuuden aiheuttamien
tuhojen korvaus ja miten
tästä eteenpäin: ministerit
Leppä ja Saarikko
Elokuun lopussa liiton
edustajat tapasivat uudelleen
ministeri Lepän. Mukana
tapaamisessa oli myös
ministeri Saarikko, sillä tässä
tapaamisessa esillä olivat
kuivuuden aiheuttamien
tuhojen korvaukset ja tilanne
tiloilla, niin keskustelu käytiin
myös tiloilla jaksamisesta.
MTK-Varsinais-Suomen
kannanoton voit lukea täältä
https://www.mtk.fi/liitot/
varsinaissuomi/fi_FI/etusivu/

Lisätietoja antaa
paavo.myllymaki@mtk.fi

Kuntoremonttikurssi
TERVEENÄ JA TEHOKKAANA TILALLA
Kuntoremonttikurssin tavoitteena on antaa
yrittäjälle eväitä arjessa jaksamiseen.
Kuntoremontin järjestävät Holiday Club
Caribia ja Paavo Nurmi -keskus. Lokakuussa
2018 alkaa kaksi maatalousyrittäjien
kuntoremonttikurssia Turussa.
Kuntoremonttikurssijaksojen ajalta on
mahdollista hakea Kelan kuntoutusrahaa,
kun osallistujalla on työterveyshuollon
tekemä kuntoutuspäätös (KU 114).
Lisätietoja:
https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/fi_
FI/etusivu/_files/100118451236704218/def
ault/Kuntoremontti_Caribia_2018.pdf
https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/
aino.launto-tiuttu@mtk.fi

Pääministeri Juha
Sipilän tapaaminen
18.9.2018
.
Tuottajaliittojen toiminnanjohtajat
tapasivat pääministeri Juha Sipilän
Kesärannassa 18.9. Tapaamisessa
keskusteltiin EU:n tulevan ohjelmakauden
rahoituksesta, EU:n perussopimuksen
muutostarpeista Brexitin yhteydessä sekä
Suomen tulevasta puheenjohtajuudesta.
Ajankohtaisista asioista esillä nousivat
maatalouden kannattavuusnäkymät,
selvitysmies Reijo Karhisen työ sekä tiestön
kunto ja kehittämistarpeet.
Lisätiedot paavo.myllymaki@mtk.fi

Liittojen
toiminnanjohtajista
Jouni Jyrinki KeskiPohjanmaalta
kättelee
pääministeri
Sipilää.

Tapahtumakalenterista löydät
koulutukset ja tapahtumat:
https://www.mtk.fi/liitot/
varsinaissuomi/fi_FI/
tapahtumakalenteri/
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Julkiset hankinnat, mukaan vain: tilakohtaista
neuvontaa maksutta (TaRu-hanke)
Liitto on mukana Tarjontaosaamista ruoantuottajille-hankkeessa ja
koulutuksissa.

MAASEUTUNUORTEN
SYKSY
(ja varttuneempien)
- Eduskuntamatka
22.11. (mukaan pääsevät
muutkin, jos tilaa on)

- Itsenäisyyspäivän
gaala 5.12. Caribia

Muista:

- TILAKOHTAISTA neuvontaa maksutta, aikataulut ja
ilmoittautuminen tulevat liiton Tapahtumakalenteriin.
- TaRu-hankkeen seminaari 6.11. Raisiossa, paikalla myös
kuntapäättäjiä.
Alueen kunnissa on jo tehty aloitteita kotimaisen ja paikallisen ruoan
saamiseksi tarjolle, lisätietoja terhi.lofstedt@mtk.fi

Kiinnostaako suoramyynti?
Voit kokeilla suoramyyntiä matalalla kynnyksellä

Päivät allakkaan, lisätiedot
tulossa.

Sadonkorjuu-markkinoilla Raisiossa 29.9.
Lisätiedot ja ilmoittaudu terhi.lofstedt@mtk.fi

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 myöhemmin syksyllä,
kiitos kun luit tähän asti!

Löydät meidät myös
Facebookista
https://www.facebook.com/
mtk.varsinaissuomi/

