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Varttivuosi 2/2022
Tänä vuonna liiton toiminnasta tehdään vuosineljänneskatsaukset, vuoden toinen Varttivuosikatsaus kertoo huhtikuusta kesäkuuhun. Johtokuntatyön raportit on toimitettu johtokunnan
kokousten jälkeen, viimeisin kokousraportti on poikkeuksellisesti Varttivuodessa. Koosteessa ei
listata kaikkea tehtyä ja tapahtunutta vaan nostojen avulla pyritään kertomaan entistä paremmin
järjestön toiminnasta ja edunvalvontatyöstä.
Varttivuosi uutena toimintatapana muuttuu ja kehittyy. Palautetta ja sisältötoivomuksia voi
lähettää allekirjoittaneelle.
Hyvää kesää,
Terhi Löfstedt
aluepäällikkö, MTK-Varsinais-Suomi
terhi.lofstedt@mtk.fi
PS. Muistutuksena liiton hallinnoiman Hiilipelto-hankkeen toimintaryhmiin ilmoittautuminen tästä
https://varsinais-suomi.mtk.fi/hiilipelto

Yhteiskunnallinen ja verkostovaikuttaminen, verkostoissa toimiminen
ELY-keskuksen vetämässä Biotalouden logistiikka -yhteistyöryhmässä iitto korosti tarvetta kohentaa
nopeasti maakunnan alemman tieverkon kuntoa (nykyisellä tasollaan se uhkaa jo maatalouden
kuljetuksia). Tiestön osalta tulee aina huomioida työkoneiden erityistarpeet (leveys, hidasteet),
samoin uudistuksissa tilusliittymiä ei saa siirtää kohtuuttomien kiertoteiden päähän.
Kolso-Juvansuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiryhmään osallistui edustaja liitosta.
Vaihtoehtoisten energiamuotojen lisääntyessä tarvitaan lisää uudenlaista sopimusosaamista,
myös aurinkopaneelipuistoihin liittyviä kysymyksiä on ratkottu. MTK on tehnyt erillisen
tuulivoimaoppaan maanomistajille.
https://www.mtk.fi/documents/20143/0/MTK_tuulivoimaopas_0507_LQ.pdf/84612c97-0bd1-8a496a11-ea33bc91e931?t=1657013354758
Maaseudun naisille suunnatussa Vaikuttajanaisia –tilaisuudessa (järjestettiin Emäntäkoulutuksen
tuella) kuultiin kunta- ja maakuntatasoilla toimivien naisvaikuttajien alustukset. Ilta kannusti
vaikuttamaan paikalliseen päätöksentekoon (kunta ja maakunta), edistämään hankinnoissa
kotimaisia tuotteita (raaka-aineet) ja palveluita. Osallistujia perehdytettiin oman elinkeinon
edunvalvontamahdollisuuksiin. Teema jatkuu syksyllä valtakunta- ja kansainvälisen tason
vaikuttajanaisten kohtaamisella, lisätietoja tulee myöhemmin.
Liiton yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa vetämä huoltovarmuusryhmä (edustettuna eri
viranomaistahot ja järjestöt, yrityskeskukset sekä alan koulutus, lomituspalvelut) yhdisti kevään ja
alkukesän aikana uusia maakunnallisia toimijoita. Verkostoituminen loi mahdollisuuden mm.
maahan tulleiden ukrainalaisten maatalousalan koulutukselle, järjestäjänä toimi Livia.

Maatalouden (kausi)työvoima- ja lomittajatilanteen lisäksi ryhmässä koottiin tilannekuva tiloilla
olevasta tuotantopanostilanteesta ja kylvötöiden edistymisestä. Huoltovarmuusryhmä jatkaa
toimintaansa elokuussa.
Luottamushenkilötoiminta
Osaaminen ja hyvinvointi -valiokunta kirjelmöi maakunnan kansanedustajille Välitä viljelijästä toimintamallin vakinaistamiseksi. Toimintaa koordinoi Mela. Viestissä valiokunta korosti Välitä
viljelijästä-toiminnan jatkuvuuden merkitystä maatiloille kannattavuushaasteiden kärjistämässä
tilanteessa. Projektina aloittaneen, hyvän vastaanoton saaneen, verkoston hyvinvointityöntekijät
osaltaan varmistavat Suomen ruokahuolto-omavaraisuutta huolehtimalla maatalousyrittäjien
jaksamisesta.
Liitto tuotti tietoa vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) kylvöseurantaan keräämällä viikoittain
kylvöalatiedot maakunnan eri puolilta. Samassa yhteydessä kartoitettiin syysviljojen ja nurmien
tilanne sekä sääolot. Kysely toteutettiin liiton luottamusjohdolle.
Varhaisperunatoimikunta seuraa koko satokauden markkinatilannetta ja sadon kehittymistä.
Kuluttajille ja kaupalle viestitettiin median kautta perunoiden markkinoille tuloajankohdasta.
Toimikunta teetti sosiaaliseen mediaan erillisen videon markkinoinnin tueksi, lisäksi MTK:n
Puutarhaverkoston mittava Kasviskampanja toimii osaltaan perunamarkkinoinnin tukena.
Varat menekinedistämiskampanjoihin on kerätty viljelijöiden ja pakkaamojen maksamista
alkuperämerkkimaksuista (Sirkkalehti-tunnus) sekä alan muilta toimijoilta.
MTK:n vakuuttamien Eu-avustajien ajantasaiset tiedot tarkastettiin keväällä liiton ylläpitämään
rekisteriin. Ajantasainen listaus julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa keväällä. Huom. järjestön
Eu-avustajavakuutus on voimassa vain, jos sekä avustaja että avustettava ovat järjestön jäseniä.

Kuluttaja- ja koululaistyö
Kotitalousopettajille järjestettiin toukokuussa maatilavierailu. Toistakymmentä opettajaa tutustui illan
ajan salolaisen lihanautatilan toimintaan kuulleen samalla eläintilan vuodenkierrosta ja naudan
matkasta lautaselle. Lihantuotannon tunnetuksi tekemistä kotitalousopettajien keskuudessa
jatketaan syksyllä vierailemalla sika- ja broilertiloilla. Opettajat kohtaavat vuosien varrella tuhansia
teinejä, joiden kulutuskäytös muodostuu monista osa-alueista, yksi niistä on koulu.
(Broilertila syksyn vierailulle on yhä ”hakusessa”, joten isännöimään halukkaat voivat ilmoittautua
Terhille.)
Turun Yrityskylään (osa valtakunnallista Talous ja nuoret -organisaatiota) suunniteltiin seuraavan
kolmevuotiskauden ”Yrityskylämaatilan” osastoa. Toiminta tavoittaa kaikki maakunnan 6. luokan
oppilaat. Yrityskylämaatilan kuluista vastaa liitto yhdessä MTK:n kanssa, liittojen panostus
mahdollistaa maakuntakohtaisen tuotannon erityispiirteiden huomioinnin.
Kesäkuussa tehtiin Turussa kotimaista varhaisperunaa tunnetuksi Kaffeli ry:n Neitsytperunafestivaaleilla Panimoravintola Koulun pihalla. Kahden päivän aikana tapahtumassa vieraili satoja
ihmisiä, joista yli 100 vastasi erilliseen varhaisperunakyselyyn. Kyselyn tulokset (lajikkeiden suosio,
alan kehittämistarpeet, hintamielikuva) tulevat peruna-alan käyttöön.

Liitto koordinoi keväällä MTK:n rahoittamaa ja paikallisten yhdistysten toteuttamaa koulujen
maatilavierailutyötä. Toiminta jatkuu syyskaudella, lisänä tulee samoin järjestön rahoittama,
peruskoulun 8. luokille suunnattu, Kokkaa kotimaista -kampanja.
Liitto on ollut mukana syyskuussa olevan Lähiruoka-päivän (10.9.) maakunnallisissa järjestelyissä,
tavoitteena on saada kävijöitä niin tiloille kuin erilliseen Lähiruoka-päiväpisteeseen Turkuun.
Aiheesta tulee lisätietoa myöhemmin.

Järjestö ja jäsenet
Liiton pitkäaikainen toimistosihteeri Marja-Terttu Fagerström eläköityi kesän alussa. Tilanteen
johdosta on käynnistetty toimisto- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointi, lisätiedot
toiminnanjohtaja Paavo Myllymäeltä.
Porissa järjestettyyn MTK:n 35. liittokokoukseen osallistui Varsinais-Suomesta yli 40 edustajaa,
vaikka aivan kaikista yhdistyksistä ei saatu lähtijää. Kokous hyväksyi järjestön tulevaisuutta
linjaavan asiakirjan Yhteiset juuret. Yhteinen tulevaisuus.
Liiton johtokunnan kokouksessa 28.6. käsiteltiin liittokokouksesta annettavan palautteen lisäksi
maatalouden mahdollisuuksia mm. vaihtoehtoisen energia- ja raaka-ainetuotannon osalta.
Uudenlaisten elinkeinomahdollisuuksien esille nosto nähtiin mahdollisuudeksi. Uudenlaisen
yritystoiminnan aloituskynnystä tulee madaltaa byrokratiaa karsimalla, järjestön on tehtävä tässä
osansa. Kokouksen lisätiedot liiton puheenjohtaja Ari-Pekka Kirjoselta.
MTK-Varsinais-Suomen virallinen kevätkokous Marttilassa 28.6. myönsi tili- ja vastuuvapauden
hallinnolle ja samalla hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus (löytyy liiton kotisivuilta).
Kokous palkitsi poikkeusaikoinakin aktiivisesti toimineita yhdistyksiä:
yli 100 tilan yhdistykset - Vehmaa, Laitila, Paimio
alle 100 tilan yhdistykset – Lokalahti, Särkisalo, Vahto.
Kokousalustuksen piti MTK:n uusi elinvoimajohtaja Päivä Nerg. Puheessaan Nerg korosti järjestön
vaikuttamisen perustuvan yhtenäisyyteen, yhteisesti eteenpäin vietävään viestiin, ja
faktapohjaiseen, asialliseen, vaikuttamiseen. Kotimaiselle ruoalle ja maaseudun elinkeinojen
tuottamille palveluille on tarvetta, alan on käännettävä positiivisella tavalla edukseen
yhteiskunnassa vallitseva yhteisymmärrys varautumisen merkityksestä.

