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SEINÄJOKI 11.5.2016

MAATALOUSTUOTTAJAIN YHDISTYKSILLE
Tässä kirjeessä:
Valo voittaa
Sihteeriretki 28.6. – 29.6.
Maaseutunuorten kesäretki/tapaaminen Okranäyttelyssä 8.-9.7.
Asuntomessut 8.7. – 7.8.
Yhdistysten kannusteet/koululaistempaus
Osta tilalta – päivä 10.9.

Valo voittaa
Meidän suomalaisten ilo on asua maassa jossa vuodenajat todellakin vaihtelevat. Valoisan ajan lisääntyminen
tapahtuu todellisin kukonaskelin eikä enää jaksa puurtaa koko valoisaa aikaa – ainakaan kovin pitkään. Lepo
on elintärkeää kiireisinäkin aikoina ja vahinkojen määrä pakkaa lisääntyä samassa suhteessa univajeen kanssa. Valoisuus lisää myös positiivisuutta ja sitä riittää ainakin Mavin tiedotteissa –tukihaku etenee…

Sihteeriretki 28.6. – 29.6.
Perinteisen sihteeriretken yksityiskohtainen ohjelma ei ole vielä valmis, mutta suunta on Pohjois-Savoon.
Majoitus on varattu Kuopiosta ja vierailupaikoiksi yritetään mm. Ponssea ja marjanviljelytilaa. Ohjelman varmistuttua lähetämme siitä lisätietoa, mutta ajankohta on siis 28.6. -29.6. Majoituksen varmistamiseksi tarvitaan sitovat ilmoittautumiset 13.6. mennessä Seijalle (seija.vierula@mtk.fi). Jos yhdistyksen sihteeri ei pääse
osallistumaan retkelle, voi myös puheenjohtaja osallistua retkelle. Retkelle kutsutaan liiton johtokunta, valtuuskunnan jäsenet sekä toimihenkilöt.

Maaseutunuorten kesäretki/tapaaminen Okranäyttelyssä 8.-9.7.
Matka Okra-maatalousnäyttelyyn on toteutumassa 8.-9.7.2016 (pe-la) yhteistyössä MTK-Keski-Pohjanmaan
ja MTK-Pohjois-Suomen kanssa. Honkimaan liikenteen bussi lähtee Keski-Pohjanmaalta matkaan kohti EteläPohjanmaata ja jatkaa kohti Loimaata, jossa majoitumme Loimaan Mustajärven leirintäkeskukseen. Iltaohjelmassa on maaseutunuorten yhteinen illanvietto.
Lauantaina 9.7. siirrymme Oripäähän Okra-näyttelyyn. Paluumatkalle lähdetään Oripäästä noin klo 17.
Osallistumismaksu 90,00 euroa kattaa edestakaisen bussikyydin ja majoituksen. Hintaehto edellyttää vähintään 20:ta matkaan osallistujaa. Ilmoittaudu siis 16.5. mennessä! Ilmoittautua voit miia.mannila@mtk.fi tai
soittamalla 040 352 5115. Vuoden pöheimmät bailut luvassa samanhenkisessä seurassa!

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y.
Y-tunnus 0209365-0

Huhtalantie 2
60220 SEINÄJOKI
Sähköposti: etela-pohjanmaa@mtk.fi

p (06) 416 3340
f (06) 416 3348
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Asuntomessut 8.7. – 7.8.
Liitolla on asuntomessuilla oma osasto 8.7. - 7.8.2016 välisen ajan. Messut ovat auki joka päivä klo 10 – 18.
Messuosaston teemana on kotimainen puhdas ja turvallinen ruoka, puurakentaminen ja puunkäytön lisääminen. Messuosastolle tarvitaan vähintään 3 henkilöä/päivä, joista kaksi aina osastolla ja yksi voi vuorollaan
nauttia messuista. Henkilöt messuosastolle kootaan vapaaehtoisperiaatteella MTK:n ja Mhy:n toimihenkilöistä sekä tuottajayhdistyksistä. Jokaisen päivän osalta sovittava "työvuorot" siten että osastolla on miehitys klo
10- 18.
Tarvitsemme messuille esittelyosastolle kökkäväkeä. Jokainen joka kökkään osallistuu, on oikeutettu kiertelemään asuntomessuilla osan päivästä sekä ruoka ja päiväkahvit tarjotaan. Luonnollisesti pääsylippu ja parkkipaikkalippu kuuluvat kökkäväelle. Päivärahaa tai kilometrikorvauksia ei makseta. Alla viikkojen 27 - 31 osalta Doodle-linkki. Linkkiä klikkaamalla pystyt ilmoittamaan itsesi tietylle ajankohdalle asuntomessuille. Jos
haluat osallistua useampana päivänä messuille, ruksita haluamasi päivät doodleen. Ilmoitathan nimesi perään puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jotta pystymme ottamaan ilmoittautuneisiin yhteyttä!
 Vko 27/28 https://doodle.com/poll/tkreawuv7ivvsai8
 Vko 29 https://doodle.com/poll/fdsxzdzymx5ih33e
 Vko 30 https://doodle.com/poll/deernp9ezxaub2q7
 Vko 31 https://doodle.com/poll/i9epmc9rbb4da57z
Viekää viestiä johtokuntien jäsenille/muille potentiaalisille jäsenille, jotta saamme tarpeeksi kökkäväkeä osallistumaan. Ilmoittautumiset doodleen viimeistään 8.6. mennessä.

Yhdistysten kannusteet/koululaistempaus
Keskusliitto on ohjeistanut laskutusta alla esitetyllä tavalla.
 Koululaistempaus ja/tai päiväkotitempaus
o 1 tapahtuma /MTK- yhdistys > keskusliitto maksaa bussimatkan ja tarvittaessa asiantuntijan
luentopalkkion koululais/päiväkoti -tempauksissa (bussimatka kilpailutettava, suositellaan
käyttämään paikallista toimijaa, ei kohtuuttoman pitkiä matkoja eikä yli yön matkoja)
o MTK-yhdistys maksaa matkan ja perii keskusliitolta maksun jälkikäteen. MTK-liitto tarkistaa,
että tapahtuma on oikeutettu tukeen.
Kun MTK-liitto on tarkistanut, että bussimatka/tapahtuma on oikeutettu Yhdistysten kannustin rahaan, yhdistys lähettää laskun keskusliittoon Tuija Rantalaiselle (voi myös laittaa sähköpostilla tuija.rantalainen@mtk.fi). Ota yhteyttä Ari Perälään (ari.perala@mtk.fi tai 040 1766 680) tapahtumien osalta.
Laskun maksajaksi:
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
PL 510
00101 Helsinki

Osta tilalta – päivä 10.9.
Tuottajille suunnattu info-/suunnittelutilaisuus ke 8.6. Seinäjoella.
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Osta tilalta -päivänä mahdollistetaan tuottajien ja kuluttajien kohtaaminen lähiruoan äärellä. Tarkoitus on,
että kuluttajat voivat tulla ostoksille tiloille ja tavata tuottajia, keskustella/kysyä tuotannosta sekä tutustua
tilan toimintaan esim. näkemällä eläimiä, koneita, tilan pihapiiriä ylipäätään. Osta tilalta -päivään osallistuminen on vapaaehtoista ja tila vastaa käytännön järjestelyistä itse. Yhteistyö tilojen välillä on kuitenkin sallittua
ja toivottavaa kuluttajien aktivoimiseksi! Myös naapurin kanssa voi tehdä yhteistyötä ja kutsua heidät vaikka
myymään ylijäämäomenasatoa tilan pihamaalle. Päivää varten avataan oma nettisivu ostatilalta.fi pian.
Sinne kootaan tapahtumaan osallistuvat tilat sekä tietoa tuotteista, aukioloajoista ja mahdollisesta oheistoiminnasta. Sivustolle tulee myös vinkkejä ja yhteistä markkinointimateriaalia päivän järjestelyjä varten.
Osta tilalta -päivä perustuu jokaisen meidän omaan aktiivisuuteen ja yhdessä tekemiseen, ja sitä kautta laajaan näkyvyyteen. Toki päivää markkinoidaan myös monin eri tavoin ja sosiaalisen median välineet ovat tässä
tärkeässä roolissa. Jotta tapahtumasta saadaan Etelä-Pohjanmaalla suurin mahdollinen hyöty irti, järjestämme tuottajien yhteisen info-/suunnittelutilaisuuden keskiviikkona 8.6. klo 12-14 Seinäjoella Framilla. Ilmoittaudu tilaisuuteen: kirsti.pasto@sedu.fi tai puh. 040 680 7060.
Tapahtuma voi olla vaikka tuottajayhdistyksen yhteinen voimannäyte ja kutsu kyläläisille/kuntalaisille tulla
vierailemaan jollakin tilalla tai paikassa josta voi ostaa jotain kotiin viemisiksi! Osta Tilalta- päivän aktivointia
Etelä-Pohjanmaalla toteuttavat yhteistyössä MTK -Etelä-Pohjanmaa sekä Into Seinäjoen ja Sedu Aikuiskoulutuksen koordinoima Kasvua Ruokaprovinssista- hanke.

Kevätterveisin,

Yrjö Ojaniemi
Toiminnanjohtaja

Ari Perälä
kenttäpäällikkö

