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SEINÄJOKI 26.6.2017

MAATALOUSTUOTTAJAIN YHDISTYKSILLE
Tässä kirjeessä:
Kyllä se kesä tästäkin tulee
Materiaalit ja tarvikkeet kesän markkinoille
Kuluttajatyön parista kuulumisia
Ostopalvelusitoumuksia vielä haettavissa
Tuottajayhdistysten liput liiton 100 -vuotisjuhlaan

Kyllä se kesä tästäkin tulee
Kevään koleus on viivästyttänyt kasvukautta ja edelleenkin ollaan muutamia viikkoja keskimääräistä jäljessä.
Onneksi emme tulevia kelejä tiedä, joten optimistiseen tapaan odotamme hyvää kasvukautta.
Juhlavuosi alkaa olla puolessa välissä ja liittokokous ja Farmari takanapäin, kuten myös muutama tuottajayhdistysten satavuotisjuhla. Nyt on hyvä aika hankkia linja-autokuljetus liiton koko jäsenistön juhlaan Lapuan Latosaareen 3.11.

Materiaalit ja tarvikkeet kesän markkinoille
Liiton teltta on tuottajayhdistysten käytettävissä, kuten myös roll-up telineet, surffiliput ja kyltit. Niistä voi kesän aikana tiedustella Sannalta (sanna.ojala@mtk.fi; 040 568 8642).
Materiaaleja varastossamme on jonkin verran, mutta suuremmat määrät on tilattava suoraan verkkokaupasta:
http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi/
Maaseudun tulevaisuus -lehteä saa tilata ilmaiseksi messuille osoitteesta ulla.sorvisto@viestilehdet.fi. Ilmoita
markkinapäivä, tarvittava määrä (1 nippu = 50 lehteä) ja postiosoite. Lehdet ovat noudettavissa lähimmästä
postista lehden julkaisupäivänä. Tilauksesta ei tule erillistä ilmoitusta tilaajalle.

Maaseutu Tutuksi: Kuluttajatyön parista kuulumisia
Maaseutu Tutuksi on tavoittanut tähän mennessä noin 2000 kuluttajaa tilavierailuiden ja yleisötapahtumien
kautta. Tulos on huima ja siitä voimme kiittää aktiivisia yhdistyksiä ja tilallisia. Olen lomalla viikot 26, 32 sekä
33, mutta muuten tavoitettavissa normaalisti. Ole yhteydessä, jos mielessäsi on idea, jonka toteuttamisessa
tarvitset työkaveria.
Helena Mörö, 040 195 1210 (helena.moro@mtk.fi)
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Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla: Ostopalvelusitoumuksia vielä haettavissa
Hankkeen kevät on ollut kiireinen. Tilakontakteja tähän mennessä ollut yli 50. Keskeisimpinä asioina ovat olleet
talous ja jaksaminen. Kaikenlaisista mieltä painavista asioista on myös puhuttu.
Ostopalvelusitoumuksia voi edelleen hakea. Tälle alueelle on vielä paljon jäljellä. Ota yhteyttä, niin jutellaan
asiasta. Sitoumusta on mahdollista saada talous- ja juridiseen neuvontaan sekä henkiseen apuun. Talousneuvonnan kriteerinä: on velkaa ja laskuja rästissä. Maksuhäiriömerkintää ei tarvitse olla. Henkisen avun kriteerinä
on oma tuntemus, voimat ei riitä, on väsymystä, uupumusta, unettomuutta yms. Juridisen neuvonnan kriteerit
ovat paljon tiukemmat, mutta sitä on mahdollista saada avioeron tullessa ositukseen sekä velkajärjestelyn selvitykseen.
Pidäthän itsestäsi huolta! Rauhallista juhannusta kaikille! Olen lomalla 26.6.-9.7.17.
t. Marja Lamminen p. 040-1951174, marja.lamminen@mtk.fi
Tulossa olevia tilaisuuksia:
Hyvinvointipäivä maatalousyrittäjille
24.10. Kuortaneen urheiluopisto
29.11. Kivitippu, Lappajärvi
Suupohjan tilaisuus ensivuoden puolella.
21.9.17 ”Välitä viljelijästä- treffit” Seinäjoella. Kootaan auttajaverkostoa maatalousyrittäjien tueksi. Mukaan
kutsutaan maatalousyrittäjiä sekä sidosryhmiä.
Tarkemmat aikataulut tilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Tuottajayhdistysten liput liiton 100 -vuotisjuhlaan
Lippuja oli runsaasti mukana liittokokouksessa ja olemme ajatelleet, että ne koristaisivat hienosti myös MTKEtelä-Pohjanmaan päiväjuhlaa 3.11. Elinkeinotalolla. Tällöin vietetään liiton 100 -vuotisjuhlaa sidosryhmien ja
historiikin julkaisun puitteissa. Varsinainen jäsenjuhla on illalla. Käytännön järjestelyihin palataan myöhemmin.
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