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Satokysely

Kuluneen kesän kuumuus ja kuivuus ovat vaikuttaneet kasvustoihin maakunnassamme vaihtelevasti. Haluamme kartoittaa Etelä-Pohjanmaan satotilannetta, minkä vuoksi toivomme, että myös Te ehtisitte vastaamaan tekemäämme satokyselyyn viljojen ja säilörehun osalta. Vastaamiseen kuluu aikaa noin minuutti ja voit
vastata vain niiden kasvien osalta, joita viljelet. Vastaaminen on täysin anonyymia ja vastauksia käytetään
vain MTK-Etelä-Pohjanmaan omassa käytössä.
Kyselyn löydät linkin takaa: https://goo.gl/forms/BwsZNGmdHnWzoLIb2

Säilörehun satotilanne
Tämän kesäisten nurmisatojen vaihtelevuus on aiheuttanut sen, että toisilla nautatiloilla on hyvä tilanne ja
toisilla lisärehun tarve on selvä. Tässä tilanteessa olisi hienoa, että toimittaisiin solidaarisesti muita tiloja kohtaan. Mikäli rehua on omalla tilalla tullut hyvin, voisi ylimääräistä rehua tai rehunkorjuumahdollisuutta kaupata tarvitsijoille.

Toimihenkilöuutisia
MTK-Etelä-Pohjanmaan järjestöagrologeina toimivat Hanna Helander ja Katariina Sironen.
Hanna Helander on palannut hoitovapaaltaan takaisin työn pariin 20.8.2018. Hannan tavoittaa numerosta
040 5688 642 tai hanna.helander@mtk.fi. Toimivapaalla ollut järjestöagrologi Miia Mannila siirtyi pysyvästi
Faba osk:lle. Järjestöagrologin tehtävässä jatkaa Katariina Sironen, joka on hoitanut viime syksystä alkaen
Miian sijaisuutta. Katariinan tavoittaa numerosta 040 3525 115 tai katariina.sironen@mtk.fi.
Maaseutu-Tutuksi hankkeen hankepäällikön Helena Mörön siirryttyä uusiin tehtäviin ProAgrialle,
MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta on valinnut uudeksi hankepäälliköksi Katariina Latvan Ilmajoelta.
Hanke jatkuu 31.1.2019 saakka. Katariinan tavoittaa numerosta 040-195 1210 tai katariina.latva@mtk.fi.
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Osta tilalta -päivä 15.9.
Valtakunnallista Osta tilalta! -päivää vietetään tänä vuonna 15.9. Osta tilalta -tapahtuman voi järjestää tuottaja omalla tilallaan. Voi myös kutsua naapurin myymään esim. ylijäämäomenasatoa tai porkkanoita omaan
pihapiiriin. Tapahtumasivut löytyvät osoitteesta www.ostatilalta.fi . Sivustolta löytyy lisätietoja päivästä, ilmoittautumislomake tapahtumaan osallistuville tiloille sekä tapahtumaan jo ilmoittautuneet tilat. Alueellamme on muutamia ilmoittautuneita tiloja, joista tänä vuonna liiton toimistolta osallistutaan Katilan tilalle
Nurmoon. Osta tilalta! -päivä on myös oivallinen tapa järjestää yhdistyksen oma kuluttajatempaus!

Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla
Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla -hanke on saanut 6 kuukauden jatkoajan ja hanke päättyy
30.4.2019. Hankkeessa jatkaa hankepäällikkö Marja Lamminen, 040-1951174, marja.lamminen@mtk.fi.
Varavoimaa Farmarille -hankkeen aikana oli tavoitteena tavoittaa 60 tilaa. Tämä määrä on jo tuplaantunut,
sillä tällä hetkellä hankkeessa on ollut mukana yli 120 tilaa koko maakunnan alueelta. Tarve hankkeen toiminnalle on edelleen suuri. Uutta viljelijöiden jaksamiseen painottuvaa hanketta aiotaankin hakea vielä tänä syksynä.
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