MTK-Varsinais-Suomi toimintasuunnitelma 2020
Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien
etujärjestö. Toimintamme perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja
asiantuntemukseen. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun ja sen
elinkeinojen eteen työskentelevien tahojen ja ihmisten kanssa. Puolustamme
yksityistä omistusoikeutta ja yrittäjävapautta.
Järjestötyö
Järjestötyön painopisteenä ovat
alueen tuottajayhdistykset.
Aktivoimme jäsenkuntaa mukaan
järjestötoimintaan ja tuotamme tietoa
sekä toimintamalleja
yhdistystoiminnan tueksi. Tuemme
yhdistysten johtokuntatyöskentelyä ja
edistämme tuottajayhdistysten
yhteistoimintaa.

•
•

Olemme MTK:n jäsen ja toteutamme
osaltamme MTK:n
toimintasuunnitelmaa. Olemme
mukana toteuttamassa MTK:n
järjestöuudistusta. Teemme
toiminnallista yhteistyötä MTKliittojen, alueemme
metsänhoitoyhdistysten, SLC
Åbolandin sekä alueemme
maaseutuneuvonnan kanssa.

•
•

•
•
•
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Järjestöuudistuksen toteutus
Yhdistysten jäsenkampanjoiden ja
jäsenrekisterien ajantasaistamistoimien
tukeminen
Luottamushenkilöiden koulutus
Parhaiden käytäntöjen jakaminen
yhdistysten kesken ja
vastavuoroisuusretket
Toiminta- ja tapahtumakokonaisuuksien
mallipakettien kokoaminen yhdistyksille
Tehokas kahdensuuntainen viestintä
Yhteistyö naapurimaiden tuottajajärjestöjen
kanssa
Nuorten toiminnan kehittäminen
maakuntatasolla ja yhdistysten nuorten
sitouttaminen järjestöön

Maatalouspoliittiset tavoitteemme
Tavoitteemme on parantaa
maatilojen ja maaseutuyritysten
kannattavuutta, turvata tuottajien
taloudellinen asema mahdollistamalla
markkinayhteistyö. Vaikutamme
oikeudenmukaisen
maataloussäädöstön
aikaansaamiseksi.

•

•
•
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CAP maatalousuudistukseen sekä
kansallisiin tukiin vaikuttaminen VarsinaisSuomen näkökulmasta: elinkeinoa ja
kannattavuutta tukeva maatalouspolitiikka
Maatalouspolitiikan muutoksista
tiedottaminen ja uudistuksista sekä
perusteista kouluttaminen
Maataloustutkimuksen tavoitteiden
ohjaaminen viljelijöitä palvelevaksi.
Yksityisen maanomistuksen ja yrittämisen
puolustaminen
Parannamme maanomistajien tietoisuutta
meneillään olevista maankäyttöhankkeissa

Markkinaedunvalvonta ja kuluttajatyö
Toimimme maatalouden
tuotantokustannusten alentamiseksi
lisäten tietoa kustannustehokkaista
toimintamahdollisuuksista sekä
riskienhallinnasta. Vaikutamme
maataloustuotteiden markkinoihin
päämääränämme kannattavan
tuotannon turvaavat tuottajahinnat.
Tuottajajärjestö vaikuttaa
tuotteitamme jalostaviin yrityksiin
vastuullisten toimintatapojen
edistämiseksi, myös hinnoittelussa.
Suuntamme kuluttajatyötä
kohdennetusti erilaisille ryhmille,
kuten koulujen opettajille ja oppilaille.
Kuluttajatyössä lähtökohta on tehdä
yhteistyötä koko ruokaketjussa.
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Oman tuotannon arvon ja arvostuksen
lisääminen
Viljelijöiden markkinaosaamisen ja
riskienhallinnan parantaminen
koulutuksella
Tuottajaorganisaatioiden perustaminen ja
markkinointiyhteistyön edistäminen
Ruuan alkuperän tunnistaminen kaupoissa,
ravintoloissa ja julkisissa ruokaloissa
julkishankinnoista päättävien tahojen
hankintaosaamisen parantaminen
ruokaketjun aluetalous- ja
ympäristövaikutusten avaaminen kunta-,
maakunta- ja valtakuntatason päättäjille
Viljelijä- ja maatilakontaktit koululaisille ja
opettajille mahdollisuuksien mukaan
Yhdistysten Avoimet ovet maatiloilla tilaisuuksien tukitoimet

Viljelijöiden osaaminen ja työssä jaksaminen
Edistämme viljelijöiden osaamista,
johtamistaitoja, yhteistyötä, työssä
jaksamista sekä yhteisöllisyyttä.
Tässä työssä tukena on Menestyvä
maatilayritys -hanke. Maatilojen
kehittämiseksi kannustamme
viljelijöitä kannattaviin investointeihin
sekä sukupolvenvaihdoksiin.
Tiedotamme tukijärjestelmistä ja
niiden perusteista sekä muutoksista
jäsenistölle.
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Yleisen ilmapiirin saaminen myönteiseksi
tavallisille maaseutuyrittäjille
Johtamis- ja talouskoulutuksen
järjestäminen
Lomituspalveluiden kehittäminen ja
lomituksen arvostuksen nosto
Edistetään itsejärjestettyä lomitusta, mikä
lisää lomituspalvelujen kattavuutta ja
palvelutarjontaa
Jäsenistön hyvinvointia parantavien
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
Edistetään työterveyshuoltoon liittymistä
Maaseutu- ja lomahallinnon sekä
ympäristöterveydenhoidon toiminnan
kehittäminen maakuntien uudistuksessa ja
maaseudun palveluiden turvaaminen
Kehitetään EU-avustajajärjestelmän
toimintaa
lisäämme tilojen ja eri tahojen yhteistyötä
sekä verkostoitumista.

Vastuullinen tulevaisuus
Laadimme pitkän aikavälin
tulevaisuusstrategian VarsinaisSuomen maataloudelle. Strategiaa
pidetään ajantasaisena säännöllisin
väliajoin.
Edistämme uusiutuviin raakaaineisiin perustuvaa biotaloutta ja
kannustamme jäsenistöämme
alueelliseen, paikalliseen sekä
tilakohtaiseen ratkaisujen
kehittämiseen. Edistämme
elinkeinomme kustannustehokasta
ympäristöystävällisyyttä ja
ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Toteutamme ympäristöosaamisen
hanketta ja osallistumme
biotalouden, kestävän kehityksen ja
ympäristöasioiden valmisteluun ja
edistämiseen maakunnassamme.
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Tulevaisuusasiakirjan laadinta
Tilojen energiaomavaraisuuden
parantaminen ja monipuolistaminen
Bioraaka-aineiden käytön lisääminen
energiantuotannossa, lannoitteena ja
maanparannuksessa
Maan vesitalous ja kasvukunto -hankkeen
toteutus ja ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen valmistautuminen ja uusien
toimintatapojen kehittäminen
Yhteistyö KIPSI-hankkeen ja
Rakennekalkki maatalouden
vesiensuojelukeinona -hankkeen kanssa.

Seuranta
Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista ja reagoi tarvittaessa
muuttuviin tilanteisiin. Johtokunta raportoi toimintasuunnitelman toteutumisesta yhdistysten
puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivillä.

