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Kutsu kesäretkelle Etelä-Pohjanmaalle 24.-25.7.2017
Kesäretkipäivät ovat maanantai 24. ja tiistai 25.7.2017. Retki suuntautuu Etelä-Pohjanmaalle.

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 40 osanottajaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retkestä perittävä hinta on 70,00 €/osanottaja, retken todellinen kustannus on tätä noin kaksi kertaa korkeampi. Hintaan sisältyy:
linja-autokuljetus ohjelman mukaisella reitillä, ohjelmaan merkityt tutustumiset, opastukset ja ruokailut.

Retkiohjelma

Maanantai 24.7.2017
klo

7.30 Linja-auto (Launokorpi) lähtee Halikosta Aura-Salo ja Valtatie 1. risteys (Shell), 7.45 Marttila , Pikkulämmin, Aura-Salo -tien ja
10-tien risteys, 8.00 Koski Tl Mellilä-Koskitien ja 10-tien risteys, 8.15 Mellilä, entinen Mukkelssi, 8.30 Loimaa Hirvikoski. Matkan
varrelta otetaan kyytiin, kun ilmoittautuessa kerrot paikan, josta tulet autoon.
Aamukahvi

11.00-12.30 Lounas ja pieni tietoisku yrityksestä, Juustoporti Oy, Jalasjärvi

12.45 - 13.30 Jokipiin Pellava Oy, Jalasjärvi, lyhyt tietoisku yrityksesta, mahdollisuus tutustua ja ostaa yrityksen kotimaisia pellavatuotteita

14.00 - 15.30 Etelä-Pohjanmaan traktorimuseo, Nurmo, museossa on nähtävänä yli 120 käyntikuntoisen vanhan traktorin kokoelma
15.50 -17.45 Tutustuminen Lauri Hantulan tilaan. Tila on monipuolinen ja voimaperäinen kasvinviljelytila, jolla on tavoitteena
tuottaa tänä kasvukautena maailmanennätyssato kevätohrasta. Isäntä kertoo kasvinsuojelusta ja muista viljelytoimenpiteistä, mahdollisuus on tutustua tilan koneisiin ja kuivuriin, joka lämpiää kaukolämmöllä. Tilalla on nähtävänä myös Hankkijan esittelyruutuja
kasvilajikkeista. Tilalla on viljelyn lisäksi myös muuta yritystoimintaa.
Ajo Jurvaan, jossa illallinen ja yöpyminen Maatilamatkailutila Pitkä Tuvassa
Tiistai 25.7.2017

8.30 Aamupalan jälkeen lähdemme kohti Kauhajokea

9.20 - 11.20 Tutustuminen Timo ja Virpi Myllymäen tilaan Kauhajoella. Tilalla tuotetaan siementä Perunasta (oma pakkaamo, Myllymäen Peruna Oy, joka on Suomen neljänneksi suurin siemenperunayhtiö), mutta tilalla on myös siemensopimustuotantoa viljoista
sekä öljykasvien ja viljelyä.
11.30.-13.00 Lounas, Toron kievari, Kauhajoki

13.15-14..00 Tutustutaan Puskan kylässä Kauhajoella useiden tilojen yhdessä omistamaan suurehkoon ja tekniikaltaan monipuoliseen viljankuivaamoon, jossa lämpö tuotetaan hakkeella ja roskaviljalla.

14.00 Lähtö kotimatkalle. Matkalla poiketaan katsomassa näkymiä Länsi-Suomen korkeimmalta kohdalta, Lauhavuorelta, joka on
merenpinnasta 231 m korkealle kurottava loivarinteinen kallio. Lähellä Lauhavuoren huippua on näkötorni, jonne voi myös kiivetä.
Lauhavuori sijaitsee aivan Isojoen ja Kauhajoen rajalla, eikä pitkä matka ole myöskään Satakunnan puolelle, Honkajoelle.
Paluu, Loimaalla ollaan noin klo 19.30 ja Salossa noin klo 20.30

Kesäretki-ilmoittautumiset: Raimo Nordmanille 12.7.2017 mennessä joko sähköpostilla: raimo.nordman@
kylvosiemen.fi, myös puhelimella 050 521 0560 tai yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa mukaan kesäretkelle!

Retki Peltopäivään 6.7.2017

Kylvösiemenyhdistys järjestää yhdessä Loimaan alueen MTK-yhdistysten kanssa retken Peltopäivään Västankvarniin Inkoseen.
Lähtö Alastaro, entisen Nordean piha 7.30 - Loimaan Citymarketin parkkialue 7.50 - Mellilän ent. Mukkelssi 8.00 - Kosken
Teboil (Mellilän ja 10-tien risteys) 8.15 - Västankvarn n. 10.30. Kotimatkalle lähdetään n. 14.00.

Ilmoittaudu heti mukaan, mielellään ma 3.7. mennessä eevataneli@luukku.com (p. 050 569 2312) tai turo.kiviranta@
gmail.com (p. 050 370 4720). Ilmoita samalla bussiinnousupaikkasi ja minkä yhdistyksen jäsen olet. Matka on ilmainen
ja siihen sisältyy pääsylipun lisäksi lounas näyttelyalueella, lounaan tarjoaa Valtra.

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 2017

1. Jäsenetuna tarjoamme kesäretken hyvin edulliseen jäsenhintaan.
2. Ilmaisen retken Peltopäivään Västankvarniin

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.
Kesäterveisin!
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