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Heinäpoutia kohti
Alkukesän kiiruhut on selätettynä ja nyt on kaikilla toivottavasti hetki aikaa hengähtää ennen rehuntekoja ja
syystöitä. Hengähdystaukoa tarjosi myös Pohjois-Savoon suunnattu sihteeriretki. Kiitokset kaikille matkalaisille
leppoisasta reissusta!

Kökällä ilmaiseksi asuntomessuille
Kesän suurimpana rutistuksena liitolle on edessä häämöttävät asuntomessut. Tarvitsemme vielä runsaasti lisää
kökkäväkeä. Tarkoituksena on, että joka päivä paikalla olisi toimihenkilön lisäksi vähintään kaksi talkoolaista.
Messut ovat auki 8.7.-7.8. joka päivä klo 10-18.
Messupisteen teemana on kotimainen ruoka ja puu. Talkoolainen saa palkkioksi lounaan, kahvin, sekä mahdollisuuden puoli päivää kiertää asuntomessuja.
Ilmoitathan itsesi ja levitä yhdistyksessä ilosanomaa näistä ilmoittautumislinkeistä:





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

Materiaalit ja tarvikkeet kesän markkinoille
Asuntomessujen takia liiton teltta ei ole käytettävissä 8.7.-7.8. Osa roll up -kankaista, surffilipuista ja kylteistä
on kuitenkin käytettävissä. Niistä voi kesän aikana tiedustella Kaisalta (kaisa.pihlaja@mtk.fi; 040 568 8642).
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y.
Y-tunnus 0209365-0
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Materiaaleja olemme tilanneet varastoon niin paljon kuin meille on vain annettu. Kaikkeen varastomme ei
kuitenkaan jousta, joten suuret määrät on tilattava suoraan verkkokaupasta:
http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi/

Maaseudun tulevaisuuksia saa tilata ilmaiseksi messuille osoitteesta ulla.sorvisto@viestilehdet.fi. Ilmoita
markkinapäivä, tarvittava määrä (1 nippu = 50 lehtä) ja postiosoite. Lehdet on noudettavissa lähimmästä postista lehden julkaisupäivänä. Tilauksesta ei tule erillistä ilmoitusta tilaajalle.

Moniammatillista kuntoutusta tarjolla maanviljelijöille Härmässä - hae heti!
Härmän kuntokeskukseen on suunniteltu moniammatillinen kuntoutusjakso maanviljelijöille. Ensimmäinen
kuntoutusjakso alkaa 24.10.2016 -28.10.2016, seuraava 27.2.2017 - 3.3.2017
Ja viimeinen jakso 3.4.2017 - 7.4.2017.
Hakeutukaa kurssille, jos on tarvetta ja viekää tietoa kurssista jäsenille. Tärkeintä on varata mahdollisimman
nopeasti aika B-lausuntoa varten, sillä todistuksen saamisessa voi kestää kauankin. Tästä linkistä pääset kurssiesittelyyn ja tarkempiin tietoihin: MTK : Maatalousyrittäjien lomat
Lisätietoja Miialta (miia.mannila@mtk.fi tai numerosta 040 352 5115).

10.9. Osta tilalta! -päivänä tuottajat ja kuluttajat kohtaavat
Ensimmäistä kertaa valtakunnallisena järjestettävänä Osta tilalta -päivänä mikä tahansa tila voi pistää suoramyyntipisteen pystyyn omalle markilleen.
Päivän tarkoituksena on tehdä kuluttajille maatilan arkea tutuksi ja saada tuottajat ja kuluttajat keskustelemaan. Tila voi halutessaan järjestää asiakkaille mahdollisuuden tutustua tilan eläimiin, koneisiin ja pihapiiriin.
Etsimme Etelä-Pohjanmaan alueelta uusia tiloja Osta tilalta- päivän aktiiveiksi. Tässä voi roolin ottaa myös
tuottajayhdistys ja koota eri raaka-aineiden tuottajia jonkin tilan pihapiiriin kauppaamaan tuotteitaan. Tai olla
mukana alueella yhteistyössä jollain muulla tavalla.
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 on avattu oma
nettisivu: www.ostatilalta.fi . Käykää tutustumassa, joitain tiloja on jo löydettävissä Etelä-Pohjanmaaltakin.
Nettisivulle kootaan tapahtumaan osallistuvat tilat sekä tietoa tuotteista, aukioloajoista ja mahdollisesta oheistoiminnasta. Sivustolle tulee myös vinkkejä ja yhteistä markkinointimateriaalia päivän järjestelyjä varten. Päivää markkinoidaan monin eri tavoin hyödyntäen etenkin sosiaalista mediaa.
Pyytäkää tarkempia tietoja Miialta tai Kaisalta liitosta tai Sedu Aikuiskoulutuksesta, Minna Tuurinkoski, 040 680
7058.

Liiton väki lomailee
Liiton väki lomailee tänä kesänä heinä- ja elokuussa säännöllisen epäsäännöllisesti. Parhaiten tavoitettavissa
on Kaisa, joka lomaili jo toukotöiden aikaan.
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Asuntomessujen ja lomien takia toimistolla on kesällä varsin hiljaista. Mutta puhelimen päässä on kyllä aina
joku. Rimpauta siis, ennen kuin lähdet varta vasten ajelemaan Seinäjoelle!

Kesäterveisin,

Yrjö Ojaniemi
toiminnanjohtaja

Ari Perälä
kenttäpäällikkö

