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Säiden armoilla
Lopuillaan oleva kesä ei ole paljon ilon aiheita säiden puolesta antanut. Kasvustot toki näyttävät pääosin hyviltä,
mutta yleensä ne ovat näyttäneet tältä heinäkuun lopulla. Säilörehua toki on korjattu runsaitakin määriä, mutta
kolmanteen satoon tuntuu aika harva tänä vuonna tähtäävän. Toivomme toki lämpimiä kelejä ja pitkää syksyä,
mutta ehkä on jo nyt parempi varautua, ettei kaikki suju ihan normaalisti. Mitä sitten on tehtävissä, on jokaisen
tilan mietittävä omalla kohdallaan. Ainakin on syytä varmistua kaluston ja logistiikan toimivuudesta. Korjuukausi
tulee olemaan varmasti vielä normaaliakin hektisempi.
Syysviljan kylvöön olisi varsinkin rukiin osalta syytä panostaa jopa poikkeustoimin, jotta voisimme varmistaa
myös tulevalle satokaudelle kotimaisen rukiin riittävyyden. Uskon maakunnan tähänkin haasteeseen pystyvän
vastaavan.
Säätila on alallamme määräävä tekijä, toivottavasti se näyttää meille tänäkin syksynä vielä paremman puolensa.

MTK-Etelä-Pohjanmaa 100 vuotta
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liitto täyttä tänä vuonna sata vuotta kuten varmasti hyvin tiedätte. Tasavuosia juhlitaan 3.11. alkaen päivällä sidosryhmien kutsutilaisuudella Elinkeinotalolla. Tällöin myös julkistetaan
Anssi Orrenmaan kirjoittama liiton historiikki.
Jäsenistölle tarkoitettu pääjuhla pidetään Lapuan Latosaaressa alkaen ruokailulla ja jatkuen hyvän musiikin tahdissa. Teitä viihdyttämässä ovat Marko Maunuksela, Miljoonasade sekä Telaketju. Illan mittaan tarjolla on myös
hiukopalaa.
Tapahtumaan on panostettu satavuotisjuhlien arvolle sopivasti, eli paljon. Juhlan tekee kuitenkin osallistujat ja
onkin toivottavaa saada paikalle runsaasti jäseniämme. Tämän vuoksi toivomme, että järjestätte tuottajayhdistyksistä kuljetuksia tapahtumaan.
Ruokailun järjestämiseksi tapahtumaan on ilmoittauduttava ja se tapahtuu alla olevaa linkkiä käyttäen. Linkissä
kysytään tuottajayhdistystä mahdollisen yhteiskuljetuksen vuoksi.
https://www.lyyti.in/MTKEtelaPohjanmaa_100_vuotisjuhlat_Lapuan_Latosaaressa_5897

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y.
Y-tunnus 0209365-0
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Sähköposti: etela-pohjanmaa@mtk.fi

p (06) 416 3340
f (06) 416 3348
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Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
Osta tilalta! -päivän hulinat saapuvat Seinäjoelle
Lauantaina 16.9. vietetään Osta tilalta! -päivää. Seinäjoella klo 12 - 17 Kivimäen maatilalla järjestetään lähiruokamarkkinat, jossa on mahdollista ostaa kananmunia suoraan tilalta. Lisäksi MTK-Etelä-Pohjanmaa tarjoaa 190
ensimmäiselle ämpärin perunan poimintaan pellolta. Perunoista maksetaan omantunnon mukaan suoraan tuottajalle. Paikalla on myös Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset myymässä muun muassa kahvia ja vohveleita sekä
Paston maatilan kuusenkerkkäsiirappia ja luomusipulia.
Tilalla on vielä kaksi myyntipaikkaa vapaana lähiruoan tuottajille. Kivimäen maatilan puolesta myyntipisteellä on
asfaltoitu piha, sähkö ja vesi.
Varaathan mukaan käteistä.
Osoite: Kivimäentie 4, Seinäjoki
Yhteistyössä Kivimäen maatila, Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset sekä Kasvua Ruokaprovinssista -hanke
Kaikki Osta tilalta! -päivän tilat löydät osoitteesta ostatilalta.fi
Lisätietoja Helena Mörö, hankepäällikkö Maaseutu Tutuksi, 040-195 1210 tai helena.moro@mtk.fi

Puheenjohtaja-sihteeripäivä 23.10. Elinkeinotalolla
Perinteinen syksyn koulutuspäivä pidetään maanantaina 23.10. Elinkeinotalon isossa salissa. Ohjelmaan palataan myöhemmin, mutta tarkoituksena olisi saada tuolloin yhdistyksenne lippu koristellaksemme niillä liiton
sidosryhmäjuhlaa 3.11. Voisitteko siis tuoda lippunne 23.10. mukananne.

MTK 3 Maa- ja metsäpolitiikan seminaari 14. - 15.2. Helsingissä
Nyt on mahdollisuus osallistua muiden eteläpohjalaisten kanssa järjestön kolmannelle kurssille, joka järjestetään
Helsingissä helmikuussa.
Seminaarin aikana osallistujat kuulevat maa- ja metsätalouspolitiikan ajankohtaiskatsaukset sekä perehtyvät
MTK:n vuoden avainteemoihin. Asiantuntijoiden johdolla perehdytään mm. biotalouden, markkinavaikuttamisen, tuotantoeläinten hyvinvoinnin, puukaupan, ympäristöpolitiikan sekä sosiaali- ja veropolitiikan ajankohtaisiin teemoihin.
Seminaarin yhteydessä vieraillaan osallistujien toiveiden mukaisesti Eduskunnassa, Maa -ja metsätalousministeriössä, Ympäristöministeriössä, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa, Evirassa tai MELA:ssa.
Osallistumismaksu on 150 € osallistujaa kohden.
Lisätietoja Arilta.

Hyvinvointipäivät
Olemme mukana järjestämässä maatilayrittäjien hyvinvointipäiviä syksyllä 2017. Muut mukana olevat tahot
ovat Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla ja HYMY-hanke sekä MELA.
Hyvinvointipäivien ajankohdat:
24.10. Kuortaneen Urheiluopisto
29.11. Lappajärven Kivitippu
Tarkemmat tiedot alla olevasta linkistä:
https://drive.google.com/file/d/0B3MF-LbWPDsIUEZDeHpmUTdHeGM/view

Yhteistyössä apua eteläpohjalaisille maatalousyrittäjille -päivä 21.9. Seinäjoki Areena klo 9 - 15
Sidosryhmäorganisaatioille ja luottamustoimissa oleville maatalousyrittäjille tarkoitetun päivän aikana mietitään yhdessä eväitä verkostoyhteistyön rakentamiselle ja kehittämiselle maatalousyrittäjien tueksi.
Lisätietoa Marja Lamminen, Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla- hanke p. 040-1951174

3

Paikallismediayhteistyö
MTK on sopinut yhteistyöstä Suomen Paikallismediat Oy:n kanssa tälle syksylle. Yhteistyön tavoitteena on
•
nostaa maa- ja metsätalouden elinkeinojen merkitystä Suomelle nyt ja tulevaisuudessa
•
tuoda näkyvyyttä MTK:lle juhlavuotenamme
•
saada paikallismedioiden toimittajat kiinnostumaan meitä lähellä olevista aiheista entistä
enemmän ja perehtymään niihin syvällisemmin
•
luoda ja kehittää mediayhteyksiä tulevaisuutta ajatellen.
Toivomme, että tuottajayhdistykset ja metsänhoitoyhdistykset vinkkaisivat syksyn aikana hyvistä paikallisista
juttuaiheista/haastateltavista mukana oleville paikallismedioille. Jutuissa voi olla esillä myös maa- ja metsätalouden lisäksi maaseutumatkailua, elintarvikkeiden jatkojalostusta ja muuta jäsenistömme palveluliiketoimintaa.
Paikallismedioiden toimittajia voi ja kannattaa pyytää yhdistysten kokouksiin ja koulutuspäiviin puhumaan viestintäyhteistyöstä ja juttujen vinkkaamisesta. Mediayhteydet ovat tärkeitä meille kaikille ennen kaikkea kuluttajatyön ja suomalaisen ruuan ja metsätalouden imagon kannalta.

MTK:n Maaseutunuorten valiokuntapaikka
MTK:n maaseutunuorten valiokunnan edustuspaikka vuorottelee MTK-Keski-Pohjanmaan kanssa. Etelä-Pohjanmaan kausi on vuodet 2018 - 2020. Valiokunta kokoustaa vuosittain noin 6 - 8 kertaa yleensä Helsingissä. Usein
kokouksen yhteydessä vieraillaan jossakin ja tavataan sidosryhmäläisiä. Myös poliittisten päättäjien tapaamiset
kuuluvat valiokunnan toimintaan. Kokonaisuudessaan valiokunnan työskentely on eturivipaikka nähdä, miten
nuoret voivat vaikuttaa järjestössä ja miten kiinnostuneita nuorten asioista ollaan politiikassa sekä muissa sidosryhmissä. Euroopan maaseutunuorten kattojärjestö CEJAn kokouksia on muutamia vuodessa ja niihin osallistuvat edustajat maaseutunuorten valiokunnasta. Kansainvälisyys on hieno lisä ja tutustumismahdollisuus muiden
maiden nuoriin viljelijöihin. Edellisenä edustajana on toiminut Antti Yli-Hynnilä Kuortaneelta (040 837 3127).
Ehdokkaat maaseutunuorten valiokuntaan tulee ilmoittaa 6.10. mennessä Sannalle (040 5688642). Edustaja valitaan maaseutunuorten syystapaamisessa 13.10. paikallaolijoiden äänestämänä.

Lastat jakoon
Jäsenen kohtaaminen on yksi juhlavuoden teemoistamme ja tähän liittyen hankittiin logollisia paistinlastoja. Yhdistykset ovat kiitettävästi kohdanneet jäseniään ja jakaneet lastoja. Tällä hetkellä 19 yhdistystä on asian jo hoitanut tai aloittanut. Lopuilta toivomme aktiivisuutta tämän asian suhteen. Tämän hankkeen tarkoituksena on
saada jäsen tuntemaan, ettei häntä ole unohdettu ja yhdistys toimii. Jäsenpito on meidän kaikkien yhteinen asia
ja siihen voi vaikuttaa pienilläkin asioilla.
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