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Hei!

Poimintoja menneistä,
tiedoksi tulevaa
Kiilaa kuntoutukseen ja ilmoittaudu 15.1.2019
mennessä
KIILA-KUNTOUTUKSEN tarkoituksena on kuntoutujan työkyvyn
parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.
Kela on hyväksynyt MTK-Varsinais-Suomen hakeman alueellisen
maatalousyrittäjien KIILA-kuntoutuskurssin, ryhmänumero 76187.
Kuntoutus alkaake helmi-maaliskuussa 2019 Petrean kuntoutuskeskus
Holiday Club Caribiassa Turussa tilanteen arvioinnilla sisältäen
yksilöllisen avopäivän kuntoutuslaitoksessa ja päättyy loppuarviointiin
maaliskuussa 2020. Ensimmäinen ryhmäjakso on 11.-15.3.2019.
Kuntoutus on maksutonta ja sen ajaksi on mahdollista hakea
sijaisapulomitusta.
Yksityiskohtaisempaa tietoa aikatauluineen http://www.kela.fi/kiilakuntoutus -> kuntoutuskurssihaku – kurssi 76187.
Lisätiedot liiton toimistossa Ainolta, aino.launto-tiuttu@mtk.fi ja
Anitalta, anita.karppinen@mtk.fi.

Lepän tapaaminen 3.10. – katseet tulevassa
Tuottajaliiton luottamushenkilöt sekä metsäpuolen
edustajat tapasivat maa- ja metsätalousministeri
Jari Lepän 3.10. -18.
Aiheena tapaamisessa oli tuleva maatalouspolitiikka ja mitä
tuleman pitää CAP2027 -osalta.
Ministerille viedyt terveiset löydät täältä
https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/fi_FI/etusivu/_files
/100835875219980902/default/Maatal.pol.%20valmisteluu
n_ministeri%20Lepp%C3%A4%2003102018%20Tuorla.pdf
Toki muutamakin sana kriisituesta vaihdettiin!

Uusin Poimintoja kertoo
MTK-Varsinais-Suomen
syyskauden toiminnasta.
Liiton koko
toimintakertomus löytyy
osoitteesta
https://www.mtk.fi/liitot/varsi
naissuomi/toiminta/vuosikert
omus/fi_FI/vuosikertomus_et
u/

Tulevaa

Kurkkaa tapahtumakalenteri
https://www.mtk.fi/liitot/varsi
naissuomi/fi_FI/
tapahtumakalenteri/

Hyvää talvenodotusta
Terhi Löfstedt
aluepäällikkö, MTK-VarsinaisSuomi
terhi.lofstedt@mtk.fi
PS. Tässä numerossa on
paljon asiaa vaikuttamisesta
ja sen opettelusta.

Il

2 Järjestötyötä

on monenlaista, tällä kertaa tällaista

Ympäristövaikuttamista ja tilavierailuja
Kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen SaaraSofia Siren vieraili syys-lokakuussa kolmella varsinaissuomalaisella
maatilalla tutustuen maatilan toimintaan ja ympäristönhoitoon.
Tilavierailuilla liitosta olivat mukana liitosta ensimmäisellä kahdella
tilalla Aino Launto-Tiuttu ja viimeisellä ”minä itte”.
Aino on liiton asiantuntija maatalouden ympäristöasioiden osalta,
aino.launto-tiuttu@mtk.fi.
KIITOS kaikille tiloille!
Liedossa Siren kuuli Juha Rainingon
tilalla luomukvinoan viljelystä ja
viljelykierron toteutuksesta. Keskustelua
käytiin myös maan kasvukuntoa parantavien investointien
rahoitusvaatimuksista, samalla muistutettiin maatalouden
perustutkimuksen tarvitsevan rahoitusta. Tilavierailulla oli mukana
liiton johtokunnan jäsen Kalle Vähä-Piikkiö.

Yli-Jaman tila Kuusjoki

Kuusjoella Anna-Leena ja Matti Yli-Jama
korostivat kansanedustaja Sirenille
viljelijöiden huomioivan kaikissa toimissaan
ympäristön.
Vierailulla esiteltiin Sirenille mm.
lohkokirjanpitoa sekä käytiin läpi
tuotantopanosten kustannuksia:
lannoitukset tehdään viljavuustutkimuksen
pohjalta kustannussyistäkin. Yli-Jamat
kertoivat myös maatalousyrittäjänä
olemisesta tässä ajassa.

Taamarlan tilalla Särkisalossa Juha Wikström, Hästön tilan Janne Eriksson sekä geologi Reijo
Salminen toivat esille ravinteet ja niiden käytön merkityksen.
Tilaesittelyin kerrottiin niin puutarhatila Hästön kuin Taamarlankin ravinnekierto ja tehdyt toimet ympäristön
eteen.

Keskusteluyhteys kaikilla
tilavierailuilla oli hyvä,
ja varmasti jatkossa entistä
parempi!

MUISTA LIITON TAPAHTUMAKALENTERI, LÖYDÄT KOULUTUKSET JA TILAISUUDET:

https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/fi_FI/tapahtumakalenteri/

MAASEUTUNUORTEN
”VAIKUTTAMISTA
OPPIMASSA” -matka 22.11.
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Päivän aikana vierailtiin
eduskunnassa Olavi Ala-Nissilän
vieraana.

HAASTA kuntasi mukaan
hankkimaan kotimaista
ruokaa, tästä näet, miten:

Reipas joukko nuoria ja jo vähän
varttuneitakin MTK:n
kokoustiloissa.
Mukana oli liiton MaNuvaliokuntalaisia, totta kai.
Iltapäivällä MTK:ssa kuultiin
alustukset niin järjestötoiminnasta,
elinkeinoedunvalvonnastakuin myös
monella tasolla vaikuttamisesta.
Alustajina olivat Meri Remes, Marko
Mäki-Hakola ja Pertti Hakanen
MTK:sta.
Lisätietoja terhi.lofstedt@mtk.fi

Kotimatkalla liiton
toiminnanjohtaja Myllymäki
kertoi uusimmat
maatalouspoliittiset terveiset –
suoraan MTK:n
valtuuskunnasta!

Päättäjien iltakoulun
materiaali,
https://www.valonia.fi/fi/kul
uttaminen/kiertotalousajankohtaista/583399-lisaalahiruokaa-kuntienkeittioihin-miksi-ja-miten
Liiton toimistossa lisätietoja saat
terhi.lofstedt@mtk.fi.

Löydät meidät
Facebookista
https://www.faceboo
k.com/
mtk.varsinaissuomi/

Ne liiton 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-hankkeessa vastaa tällä hetkellä parhaiten anita.karppinen@mtk.fi jos vaikka KIILA-kuntoutus
kiinnostaa.
MaVeKa-hankkeesta tavoitat nyt 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.
Kannattaa kurkata!

Jos lehmät puhuisivat -näyttely on Lounais-Suomen osastolla Grune Wochella 18.27.1.2019. Poikkea, jos olet Berliinissä maailman suurimmilla ruokamessuilla!
Seuraava Poimintoja ja tulevaa -kirje julkaistaan ensi vuonna, kiitos kun luit tähän asti!
HYVÄÄ JOULUNODOTUSTA!

