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Sisält

Hei!

Poimintoja menneistä,
tiedoksi tulevaa
VILJAVALIOKUNTA
kokoontui ennen kylvöjä ja lähetti mediatiedotteen:
KATSE VILJAVARASTOIHIN
MTK-Pirkanmaan, -Satakunnan ja -Varsinais-Suomen yhteinen
peltokasvivaliokunta toteaa, että maatiloilla on viljamarkkinoiden
osalta odottava tunnelma. Viljelysuunnitelmat eivät ole vielä kaikin
osin tehtynä, hintakehitystä seurataan edelleen.
Peltokasvivaliokunta katsoo, että tilojen viljavarastoja kannattaa
mahdollisuuksien mukaan tyhjentää ennen puinteja, jotta suuri
määrä varastoissa olevaa viljaa ei vaikuta markkinoihin tulevana
satokautena.
VYR arvioi viljavarastojen jäävän edelleen 700 miljoonaan kiloon
ennen seuraavan satokauden alkua.
LisätietojaVilja-asioissa
Lounaisten liittojen
peltokasvivaliokunnasta
saat
pidetään
VYR (Vilja-alan
aino.launto-tiuttu@mtk.fi

Kevään tukikoulutusten materiaalin löydät
https://varsinais-suomi.mtk.fi/web/mtk-varsinaissuomi/koulutusmateriaalit
JOS LEHMÄT PUHUISIVAT – näyttelyn voi nähdä
5.6.-30.6 asti Turun pääkirjastossa. Heinäkuussa mm. Okrassa ja
SilakRysäyksessä Taivassalossa.
Jos kaipaat näyttelyä omaan kuntaasi,
ota yhteyttä Katja Mahal 050-4906636 tai info@lehmat.fi
Helsingin Ooppera esittää ensi keväällä lehmä-aiheisen baletin Cow.
Järjestämme bussimatkan Helsinkiin lauantaina 4.4.2020. Matkan
hinta on 90 euroa (sis. lippu ja matka). Baletin takana on ruotsalainen
koreografi Alexander Ekman. Ekman on tämän päivän nykytanssin
kuumimpia kansainvälisiä nimiä. Koskettava COW tempaa mukaansa
hulluun ja satiiriseen menoon ilman turhia suvantoja.
Kaiken ytimessä on lehmä, COW. Ilmoittautumiset: info@lehmat.fi

Kesän alun Poimintoja kertoo
MTK-Varsinais-Suomen
kevätkauden toiminnasta.
Tapahtuman/asian osalta
löydät vastaavan henkilön
yhteystiedon jutun alaosasta.
Kysy lisää tai anna palautetta.

Tulevia tapahtumia löydät
liiton uusilta kotisivuilta:
https://varsinais-suomi.mtk.fi/
Samasta paikasta löydät mm.
liiton valiokuntien
kokoonpanon sekä
yhteystiedot
paikallisyhdistyksiin. Kurkkaa!
Hyvää kesää,
Terhi Löfstedt
aluepäällikkö,
MTK-Varsinais-Suomi
terhi.lofstedt@mtk.fi
PS. Muistathan MaNu Pileet
5.7., Kyntäjäntupa, K-18
Vilja-asioissa pidetään VYR (Vilja-alan
yhteistyöryhmä) tietoisena tilanteesta:
Liiton toimisto kerää liiton johtokunnan ja
MTK:n valtuuskunnan jäseniltä havaintoja
kylvöjen ja kasvukauden edistymisestä ja
tämä raportoidaan VYR:n kautta. VYR on viljaalan yhteistyöryhmä, jonka nettisivuilta löytyy
mm. viljamarkkinakatsauksia viikoittain,
www.vyr.fi
Sadonkorjuuaikana tehdään vastaava kysely
maakunnista ja liitto kerää tietoa VarsinaisSuomesta ja toimittaa VYR:lle.
Lisätiedot aino.launto-tiuttu@mtk.fi

Il

Edunvalvontaa monella taholla ja tavalla
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VARHAISPERUNA, maakuntamme
erikoisuus

Maaseutu- ja maatalousyrittämistä,
maaseutuyrittäjyysryhmä koolla
Kokous teki aloitteen MTK:n elinvoimapoliittiselle
valiokunnalle aiheena: lakipalvelut MTK:n jäseneduksi ja
maanomistajien oikeudet yhteiskunnan vaatimien
kaivuutöiden (sähkö-, vesi- ja tiestö). Kaivuiden haitat eivät voi
jäädä maaseudun yrittäjien kannettavaksi.

Liiton varhaisperunatoimikunnassa on edustajia
laajalta
tuotantoalueelta ruotsinkielisestä saaristosta ja
rannikolta sisämaahan asti. Toimikunnan tehtävä on
tiedotus sektorin sisällä ja markkinatilanteen
kartoitus, koko toimialan yhteistyön edistäminen.

Menekinedistämiskampanjan ajoitus on

tärkeä tehtävä kauden alussa (tänä vuonna 3.6.
alkaen).
Voit lukea sen ja liiton muut lausunnot: https://varsinais- Satokaudella yhteydenpito on liki päivittäistä.
suomi.mtk.fi/-/lausunnot
Toimikunnan aktiivinen kausi alkaa istutuksista
maalis- huhtikuussa ja päättyy kesäperunakauden
(sivujen päivityksestä johtuen lausunnot täydentyvät)
alkuun heinäkuussa.
Kotimaisen tuotannon arvo ja erikoistuotannon
Yrittämisen mahdollisuuksien parantamiseksi
esiintuonti työllistävät toimikuntaa talvella.
kutsuttiin rakennusviranomaiset keskustelemaan
rakennuslainsäädännön yhtenäisestä tulkinnasta Varhaisperunan nimisuojauksen hakeminen
on pitkän aikavälin tavoite.

kunnissa. Kuntien erilaiset tulkinnat mm.

rakennusluvissa johtavat yrittäjien epätasa-arvoiseen
kohteluun.
Lisätietoja maaseutuyrittäjyydestä liitossa
terhi.lofstedt@mtk.fi

Lisätietoja terhi.lofstedt@mtk.fi

PS. Kaupasta kannattaa jo kysyä kotimaista
varhaisperunaa!

SÄÄTYTALOLLA 15.5. -19
Maa- ja metsätalouden merkityksestä
muistutettiin hallitusneuvottelijoita
keskiviikkona 15.5. Säätytalon edessä
sadan viljelijän voimin.
Varsinais-Suomesta paikalla olivat niin liiton
johtokunnan kuin maaseutunuortenkin
edustus.
Lisätietoja paavo.myllymaki@mtk.fi

Kuvassa takana liiton puheenjohtaja Ari-Pekka Kirjonen,
vasemmalta johtokunnan jäsen Tuomas Levomäki,
toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki, MTK:n maaseutunuorten
valiokunnan Heikki Huhtanen (hän on myöskin MTK-Metsämaan
puheenjohtaja) ja liiton maaseutunuorten valiokunnasta Tiia
Kuusela.
Kuvasta puuttuu mukana ollut Tero Sarkala Liedosta.

Järjestövaliokunta pyytää jäseniltä
terveisiä eteenpäin vietäväksi
Liiton järjestövaliokunta totesi huhtikuun
kokouksessaan olevansa
linkki jäseneltä järjestöön – terveisten
tuojan.

Viestinkulun onnistumiseksi
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OKRA 3.-6.7. Oripäässä, tapaat meidät MTK:n teltalla.

OKRA-perjantaina 5.7. klo 18-24
K-18 ”MaNu Pileet”

löydät yhteystiedot täältä:

Pöytyän Kyntäjäntuvalla os. Turuntie 1047

https://varsinais-suomi.mtk.fi/web/mtkvarsinais-suomi/valiokunnat-ja-tyoryhmat

Tilaisuus on kaikille avoin (ikäraja 18), tapahtumassa on
myynnissä virvokkeita ja ruokaa.
TERVETULOA läheltä ja kaukaa!

Samasta osoitteesta löytyvät muidenkin
valiokuntien jäsenet.

Menossa mukana Soilfood.

Lisätietoja järjestövaliokunnasta ja
järjestötoiminnasta terhi.lofstedt@mtk.fi

SOSIAALISTA MEDIAA JA KOTISIVUJA
Tulevaa toimintaa ja tapahtumia löytyy uusilta
kotisivuilta https://varsinais-suomi.mtk.fi/ajankohtaista
sekä kohdasta https://varsinais-suomi.mtk.fi/mita-teemme
Liiton kolme hanketta tiedottavat toiminnastaan liiton sivuilla, ne löytyvä kohdasta Mitä teemme.
Hallinnoimiamme hankkeita ovat:
Menestyvä maatilayritys ja Maan vesitalous ja kasvukunto sekä Jos lehmät puhuisivat. Hankkeilla on lisäksi
omat uutiskirjeensä ja viestinsä.

MeMa-hanke: toimihenkilöinä ovat Anita Karppinen ja Ari Heikkilä, heidät tavoitat:
anita.karppinen@mtk.fi ja ari.heikkila@mtk.fi .
MaVeKa-hanke: toimihenkilöinä ovat Sami Talola (sami.talola@mtk.fi) ja Nora Backlund
(nora.backlund@mtk.fi).
Jos lehmät puhuisivat-hanke: toimihenkilönä on Katja Mahal (info@lehmat.fi).

Seuraava Poimintoja ja tulevaa -kirje julkaistaan kesän toiminnasta syksyllä,
kiitos kun luit tähän asti.
Löydät meidät Facebookista
https://www.facebook.com/
mtk.varsinaissuomi/

