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Kutsu kesäretkelle Vakka-Suomeen 13.7.2016

Kesäretkipäivä on keskiviikko 13.7.2016. Retki suuntautuu Vakka-Suomen alueelle.

Ilmoittaudu mukaan retkelle ja laita osanotostasi merkintä kalenteriisi. Ilmoittautumiset rahastonhoitajalle Raimo
Nordmanille sähköpostilla osoitteeseen raimo.nordman@kylvosiemen.fi, puhelimitse numeroon 050 521 0560 tai
yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella (Palaute/Ilmoittautuminen). Kerro ilmoittautuessasi mistä tulet retkiautoon sekä mahdolliset ruoka-aine allergiasi. Linja-auton tarkka ajoreitti muotoutuu sen mukaan mistä osanottajat
ovat tulossa. Retkelle voidaan ottaa enintään 50 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retkestä perittävä hinta on 28,00 €/osanottaja, retken todellinen kustannus on tätä korkeampi. Hintaan sisältyy:
linja-autokuljetus ohjelman mukaisella reitillä, ohjelmaan merkityt tutustumiset, opastukset ja ruokailut.

Retkiohjelma

Keskiviikko 13.7.2016
klo

7.00
Linja-auto (Valtasen liikenne) lähtee Mellilästä entisen Mukelssin pihalta (Auto tulee Mellilään joko Aurasta
tai Oripäästä), 7.15 Koski Tl Mellilä-Koskitien ja 10-tien risteys, 7.30 Marttila , Pikkulämmin, Aura-Salo -tien ja 10-tien
risteys, 7.45 Halikko, Märynummi, josta jatketaan moottoritietä Paimioon, ohikulkutietä Raisioon ja siitä 8-tietä Nousiaisiin. Matkan varrelta otetaan kyytiin, kun ilmoittautuessa kerrot paikan, josta tulet autoon.
Aamukahvi

8.45 - 10.20 Tutustumme Köönikkälän tilaan Kalle Oivasen johdattamina. Tilalla on tehty merkittäviä uusintasalaojituksia. Tilalla viljellään viljaa ja sokerijuurikasta, erityisen tunnettu Kalle Oivanen on rukiin viljelyn ja maan hyvän
kasvukunnon puolestapuhujana.

10.45 - 12.45 Tutustutaan Mynämäellä Aki Laaksosen tilaan, jolla on monipuolista kasvinviljelyä (tukihakemuksessa
15 eri nimikettä) sekä maatalouskoneiden tuontifirma Kivilän Kone Ky. Saamme nähdä mm. jankkuroinnin työnäytöksen.
13.10 - 14.20 Lounas, Tuomaksen tupa, Mynämäki. Tuomaksen tupa on Veraisen Leipomon pitämä ravintola, jossa
myydään myös Veraisen Leipomon tuotteita mukaan kotiin viemisiksi.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro ruoka-aineallergioistasi.

15.00-16.30 Tutustutaan Laitilassa Kaukolan kartanon kunnostettuun päärakennukseen ja kartanon omistaja Atte
Laine kertoo myös työurastaan Ruotsin MTK:n johdossa. Kartanossa ei ole viljelyksiä.
17.15 Tutustutaan Pyheen kyläkauppaan Mietoisissa. Kyläkauppias Jaana Kujanen kertoo kaupasta, jonka myymät
elintarvikkeet ovat kaikki kotimaisia. Kaupalla nautimme kahvit suolaisen purtavan kera.
18.30 Lähtö kotimatkalle, Nousiaisista alkaen ajetaan tulomatkan reittiä. Mellilässä ollaan noin klo 20.20.
Tervetuloa mukaan kesäretkelle!

Ilmoittaudu: Raimo Nordmanille mielellään sähköpostilla: raimo.nordman@kylvosiemen.fi, myös
puhelimella 050 521 0560 tai yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautumiset vähintään viikkoa ennen matkaa.

Maatalousnäyttely Okra Oripäässä 6.-7.7.2016

Kaikille vuoden 2015 jäsenmaksunsa maksaneille Kylvösiemenyhdistyksen jäsenille on tämän kirjeen mukana jäsenetuna Okra-näyttelyn sisäänpääsyyn oikeuttava asiakaskortti, jonka arvo on 15 euroa. Käytä etu hyväksesi tutustumalla Okra-näyttelyyn Oripään lentokentällä. Kirjoita asiakaskorttiin nimesi ja osoitteesi jo valmiiksi ennen näyttelyyn
menoa.
Talleta asiakaskortti huolella, emme voi toimittaa uutta korttia mahdollisesti kadottamasi asiakaskortin tilalle.

Jäsenmaksu ja jäsenedut

Vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu tälle vuodelle on 20 euroa, jonka maksamiseen on ohessa lasku.

Huomioi, että yhdistyksen tilinumero on FI85 5239 0020 1065 32.

Jäsenmaksun maksamalla tulet saamaan ensimmäisenä tiedot järjestettävistä tilaisuuksista ja matkoista. Sähköisiä
tiedotteita saat ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Jäsenetuja 2016

1. Jäsenetuna tarjoamme kesäretken hyvin edulliseen jäsenhintaan.

2. Vuonna 2015 jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat tämän kirjeen liitteenä Okra maatalousnäyttelyn sisäänpääsyyn oikeuttavan asiakaskortin.

Ilmoita muutoksista jäsentiedoissa

Ilmoita osoitteen tai henkilötietojen muutoksesta, esim. sukupolvenvaihdos Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistykselle alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen: raimo.nordman@kylvosiemen.fi tai Internetissä
löytyvällä lomakkeella osoitteessa www.kylvosiemen.fi/palaute/muutoslomake.html.

Valmistaudu viljelystarkastukseen

• Kesän viljelystarkastukset ovat alkamassa. Siemenviljelijän on syytä katsella viljelystarkastuksessa tarvittavat paperit ja materiaali jälleen esille, jotta ne ovat tarvittaessa nopeasti löydettävissä ja esitettävissä viljelystarkastajalle.

• Tarvittavaa aineistoa ovat mm. tiedot lohkoista ja niiden esikasveista tuotettavan kasvilajin ja siemenluokan määräämiltä edeltäviltä vuosilta. EU-paperit ovat tässä tarpeen, niistä selviävät myös tilalla viljelyksessä olevat muut lajit
ja lajikkeet.
• Kantasiemenenä käytetyistä eristä pitää olla tallessa vakuustodistukset sekä kuormakirja tai lasku, josta selviää
ostetun kantasiemenerän kokonaismäärä.
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