MTK-Varsinais-Suomi,
www.mtk.fi/varsinaissuomi

1/2019

Sisält

Hei!

Poimintoja menneistä,
tiedoksi tulevaa
Mitä koulutettu, mitä tulossa:

Ruokaa ja ruokatuottajia
Grune Wochella
Tammikuussa Berliinissä esiteltiin
maakunnan ruokatuotteita ja
maaseutumatkailua.
Liiton hallinnoima
Jos lehmät puhuisivat-taidenäyttely
oli messuilla lisäksi omalla osastollaan.
Lisätietoja www.lehmat.fi -linkistä
sekä info@lehmat.fi /Katja Mahal
ja liitossa lisätietoja saa Paavolta,
paavo.myllymaki@mtk.fi

Liiton Menestyvä maatilayritys
-hanke järjesti alkuvuonna
kotieläintuki- ja veroinfot,
helmikuussa oli EU-avustajille,
neuvojille ja hallinnolle
koulutuspäivä.
Kevään tukihakukoulutusten
lisätiedot löytyvät kohdasta
TUKIKOULUTUSKALENTERI
(www.mtk.fi/varsinaissuomi).
Lisätietoja:
aino.launto-tiuttu@mtk.fi

Maaliskuun Poimintoja kertoo
MTK-Varsinais-Suomen talven
ja alkaneen kevätkauden
tarjonnasta.
Tapahtuman/asian osalta
löydät vastaavan henkilön
yhteystiedon jutun alaosasta.
Kysy ihmeessä lisää tai anna
palautetta!

Tulevaa löydät
https://www.mtk.fi/liitot/varsin
aissuomi/fi_FI/
tapahtumakalenteri/

Hyvää alkavaa kevättä,
Terhi Löfstedt
aluepäällikkö,
MTK-Varsinais-Suomi
terhi.lofstedt@mtk.fi

Lomitus
Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden saatavuutta ja toimivuutta on
pohdittu yhdessä Uudenmaan ja Hämeen lomitusyksiköiden ja tuottajien
kanssa. Kaikkien lomituspalveluyksikköjen yhteisenää huolena on
lomittajien riittävyys. Jossain on kotieläimistä luopuneita yrittäjiä saatu
palkattua lomittajiksi, mistä on saatu hyviä kokemuksia. Toivottavasti
käytäntö yleistyy maakunnassamme. Esille nousi myös, että varsinkin
kotieläintilat ovat sangen haavoittuvaisia,
jos yrittäjälle sattuu jotain. Maatiloilla pitäisi olla
mietittynä toimiva varajärjestelmä, jos esim. yrittäjä
sairastuu vakavasti. Lomitus ei pysty toimimaan
koko ajan kaikkien varajärjestelmänä.
Lisätiedot liiton toimistossa
Ainolta, aino.launto-tiuttu@mtk.fi
Kuva: Päivi Wallin, Mela

Tervetuloa
liiton kokoukseen
ke 24.4. klo 18.30
Raisioon,
os. Hintsantie 3.

Il

Järjestötyötä ja edunvalvontaa monella taholla
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Edunvalvontaa CAP 27-hengessä
Paikallistyhdistysten toimintaa eteenpäin
Maaliskuun alussa käytiin viiden yhdistyksen
johtokunnan kanssa läpi yhdistyksen toimintaa. Yhdistys
on jäsentä lähellä ja tukena, MTY- johtokunnissa ollaan
siten paljon vartijoina. Luottamustointa hoidetaan
omalla ajalla ja liitosta kannustetaan sekä tuetaan
toimintaa monin eri tavoin. Yksi tapa on kehittämisillat.
Yhdistysten kehittäminen on yhteistyötä hyvässä
hengessä ja eteenpäin suunnaten. Tekijöitä saadaan
mukaan elämällä ajassa ja katsomalla huomiseen, näin
mukaan on kiva tulla. Seuraava yhdistyksen
johtokunnan jäsen voit olla juuri sinä!
Kiitos kehittämisiltoihin osallistuneille: Somero, Paimio,
Sauvo-Karuna, Angelniemi ja Piikkiö!

Talvella ministeriö avasi kaikille halukkaille
mahdollisuuden ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua

CAP 27-uudistuksen valmistelutyöhön. Mukaan
ilmoittautuneista kutsuttiin henkilöitä mukaan eri aiheiden
työpajoihin. Liiton luottamus- ja toimihenkilöt olivat hyvin
edustettuina ryhmissä, joten mielipiteet on päästy kertomaan
silloin, kun niitä on kysytty.

VAIKUTA ITSEKIN ja kerro kantasi
vastaamalla kyselyyn CAP 27-uudistuksen osalta
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/

Lisätietoja yhdistystoiminnan kehittämisestä
terhi.lofstedt@mtk.fi

Valkohäntäpeuratyöryhmä Lounaiset ja eteläiset
suomen- ja ruotsikieliset liitot perustivat 1.3. työryhmän
valkohäntäpeurakannan pienentämiseksi. Talven 2018-2019
aikana maakunnassa kaadetut 17 000 peuraa eivät riitä
kannan laskuun. Tavoite on nostaa kaatomääriä huomattavasti painopisteen ollessa tiheimpien kantojen alueilla.
Lupia tulee hakea enemmän. Asian osalta pitää olla yhteydessä paikalliseen riistanhoitoyhdistykseen ja metsästysseuraan. Valkohäntäpeuratyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin
Tapio Rintala/V-S, ryhmän sihteereinä toimivat Markku
Pärssinen/Satakunta ja MTK:n metsäryhmän Lauri Tapio.

NAISTENPÄIVÄ 8.3.-19
Toisen kerran jaettiin varsinaissuomalaisille
naisille kannustepalkinnot. Ehdotukset saatiin
maakunnan MTK-yhdistyksiltä, valinnat
päättivät luottamushenkilönaiset.
Tänä vuonna stipendit saivat kuvassa olevien
Mikaela Wiklund-Boijerin ja Johanna KyläMattilan lisäksi Päivi Ahala sekä Pirjo Kivinen.

Riistanhoitoyhdistysten hallitusten maanomistajajäsenille oli koulutus 5.3. Maanomistajajäsenten tehtävä
RHY-hallituksissa on tuoda esille maanomistajan kanta riistaasioissa. Päivän aikana käytiin läpi hirvieläintilanne
lounaisella alueella. Kannat todettiin tavoitteita suuremmiksi,
joten niitä pitää verottaa metsästyksellä entistä enemmän.
Suurpetokannat todettiin ylisuuriksi, erityisesti susien osalta
tarvitaan lisää kaatolupia.
Lisätietoja paavo.myllymaki@mtk.fi

Kuvassa vas. MTK-Varsinais-Suomen tj. Paavo
Myllymäki, Mikaela ja Johanna ja Varsinais-Suomen
Emäntäkoulutuksen kannatusyhdistyksen hallituksen
pj. Mikko Lindberg.

Lisätietoja terhi.lofstedt@mtk.fi
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MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA
KOKOONTUI 8.3.

Ilman nuorten toimintaa ja mukaan saantia
järjestö loppuu. Nuoret ovat mukana
tuomassa nuoren yrittäjän, tai sellaiseksi
aikovan, näkökulman
maatalouspolitiikkaan, järjestöön ja
edunvalvontatyöhön, tulevaisuudessa
tarvittavaan osaamiseen.

Kokoukseen pääsivät vasemmalta Heikki Huhtanen, MTK:n
maaseutunuorten valiokunta sekä MTK/Metsämaa,
Tiia Kuusela/MTK- Mellilä, Juho Vainio/MTK Särkisalo ja Perniö,
Juho Aula/MTK-Laitila, Aki Laaksonen/MTK-Karjala ja
Ilmari Hunsa/MTK-Nousiainen. Skypen takana oli Henriikka
Pensas/MTK-Paimio.
Kaikki valiokuntalaiset löydät www.mtk.fi/varsinaissuomi
sivuilta kohdasta luottamushenkilöt.

Valiokuntatyö on hyvä näköalapaikka sekä
vaikuttamismahdollisuus. Verkostojen
lisääntyessä vaikuttaminenkin laajenee.
Moni ”entinen maaseutunuori” onkin
edunvalvonnassa mukana vielä
vartuttuaan!
Lisätietoja terhi.lofstedt@mtk.fi

Liiton kotisivut www.mtk.fi/varsiaissuomi uudistuvat,
jatkossakin pääasiallinen tiedotuskanava
Sivuille päivitetään ajankohtaista tietoa ja materiaalia, tällä hetkellä
löydät sieltä paitsi liiton johtokunnan, niin myös valiokuntien jäsenet.
Bongaa, onko tuttuja!

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

Liiton kolmesta hankkeesta sivuilla tiedottavat toiminnastaan
Menestyvä maatilayritys ja Maan vesitalous ja kasvukunto. Hankkeilla on lisäksi omat uutiskirjeensä ja
viestinsä.
MeMa-hanke tiedottaa kevätkauden tapahtumista sähköpostilla (mm. tukikoulutukset seutukunnissa).
Hankkeen toimihenkilöinä ovat Anita Karppinen ja Ari Heikkilä, heidät tavoitat: anita.karppinen@mtk.fi
ja ari.heikkila@mtk.fi .
MaVeKa-hankkeen osalta uutena toimihenkilönä on Nora Backlund (nora.backlund@mtk.fi) Sami
Talolan jatkaessa (sami.talola@mtk.fi).
Liiton Jos lehmät puhuisivat- hankkeesta vastaa Katja Mahal, hankkeen kotisivut
http://lehmät.fi/index.html sekä sähköposti info@lehmat.fi tavoittavat. Hankkeesta liiton toimistossa
parhaiten tietää paavo.myllymaki@mtk.fi.
Seuraava Poimintoja ja tulevaa -kirje julkaistaan auringon noustua korkeammalle, kiitos kun luit tähän
asti.

