Kauppojen hyllyiltä löytyy runsaasti pakkauksia, joissa
ei mainita tuotteen alkuperää. Jättäisikö kukaan mainitsematta suomalaisuutta? Jos tuote on oikeutettu
Joutsenmerkkiin, korvattaisiinko se sydänystävällisellä
merkillä?
HAASTE: Varataan ruokakaupassa käyntiin hieman
totuttua enemmän aikaa. Kysytään ainakin kerran jokaista kauppareissua kohti joltakulta toiselta kaupassa
kävijältä ”satunnaisen” tuotteen alkuperää. VÄITÄN,
että tapa tarttuu.
Keskustelevia kauppareissuja,
Marjaana
PS. Jos energiaa riittää, alkakaa soitella valmistajien
kuluttajapalveluihin ja kyselkää tuotteiden alkuperämaita!
Kierrätysmateriaalista
valmistettuja Siilinmaalla
kangaskasseja on edelleen
myytävänä. Jäsenhinta 10€
ja ei jäsenille 15€.
Tiedustelut Marjaana
Pitkänen puh. 0400 579 168
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Tuotteiden nimet ja pakkaukset viittaavat kotimaahan.
Melkoisen moni kuluttaja luuleekin syövänsä kotimaista. Kun asiaa katsoo tuotteen valmistajan näkökulmasta, niin hehän panostavat siihen, että mahdollisimman
moni valitsee heidän tuotteensa. Pakkausten luomilla
mielikuvilla on pystyttävä harhauttamaan kotimaisuuden perään tähyävää kuluttajaa.
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VÄITÄN, ettei tuoteselostetta lukematta pysty arvaamaan tuotteen alkuperää. TEHTÄVÄ: Käy läpi kaappiesi elintarvikepakkauksia. YLLÄTYITKÖ?
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NIINHÄN SITÄ LUULEE TIETÄVÄNSÄ

Syyskiireet alkavat pikkuhiljaa hellittää ja on hyvä aika kääntää katsetta seuraavaan
vuoteen. Maatalousyrittäjän ammatissa lomakausi on tuotantosuunnasta riippuen melko vaihteleva. Nyt on aika istahtaa hetkiseksi ja edellisten vuosien kokemusperäistä tietoa hyväksikäyttäen alkaa suunnitella tulevan vuoden lomajaksot. Vaikka ei olisi tiedossa mitä tai minne aikoo suunnata niin onpahan jo kalenteriin laitettu valmius siihen.
Maksullinen lomitus jota kumpikin yrittäjä saa 120 h, on niin edullista työapua ettei niitä tunteja kannata jättää käyttämättä! Tekijöinä ovat kuitenkin alallemme koulutuksen
saaneet ammattilaiset! Koska tämä työmme on muotisanoilla 24/7 tyyppistä, on jokainen mahdollisuus pieneen hengähtämiseen käytettävä hyväksi. Ja hyvällä omalla tunnolla. Oman jaksamisen edistämisen lisäksi kyse on siitä, että saamme pidettyä lomittajamme työssä. Edelleen - meillä ei ole vara hukata ainuttakaan lomittajaamme. Itse
rahoitamme eläkemaksuillamme lomitustakin, joten otetaan siitä se hyöty mikä meille
kuuluu.
Olkaa myös rohkeita jättämään viestejä hallinnon henkilöille, vaikkapa siihen nuivanoloiseen vastaajaan. Tavoitettavuus on rajallinen soittoaikojen takia, mutta silti asiat
pitää saada tiedoksi. Normaali töiden lomassa ei aina muista soitella tiettyihin aikoihin.
Myös tekstiviesti on hyvä keino saada yhteydenottopyyntönsä välitettyä. Sekä tietysti
internet, jossa voi tehdä lomituspyynnönkin.
Usein kuulee mainittavan, että lyhyellä varoajalla et ketään lomittajaa saa. Kysyä kannattaa aina. Varsinkin jos lomatarve ei ole niin päivän päälle, niin voi onnistaa hyvinkin. Jollakin on vapaata työlistassa juuri se tarvittava pari kolme päivää, että voi huilia.
Edelleen kannustamme siihen, että rohkeasti myös niitä itselle uusia lomittajia vastaanottamaan. Pelkän yhden luottolomittajan varassa oleminen on aika haavoittuvaista.
Avarakatseisuus ja rohkeus palkitaan uusilla luottolomittajalla, joita sitten yllättäen
löytyykin.
Nyt marraskuussa on valtakunnallinen lomituspalveluiden päivityspäivä tällä seudulla. Olen siellä viljelijäedustajana yhdessä Ylä-Savon edustajan ja Jari Kauhasen kanssa.
”Suositus hyvistä lomituspalvelukäytännöistä” on ruodinnan alla. Sitä keskustelua ajatellen haluamme tietoa asioista, jotka mielestänne kaipaavat huomiota. Näitä kehitysehdotuksia hyödynnetään oppaan päivittämisessä. Ennen joulua tullee olemaan myös
oman alueemme hallinnon tiedotustilaisuus ajankohtaisista asioista.
Otetaan tulevan vuoden tavoitteeksi se,
että jokainen pitää kaikki saatavissa
olevat lomansa. Mielellään siten, että
menee täysin maksullisenkin puolelle.
Ja sijaisavuissa tarkkana, liitteet kuntoon niin, että asiat sujuvat. Yrittäjä on
kuitenkin itse itsensä huoltopäällikkö ja
tämän huoltotyön laiminlyönti kolahtaa
tasan omiin nilkkoihin.
Hanna-Liisa Nousiainen
Toivalantie 53, 70900 Toivala
044-5448874
hannaliisa@dnainternet.net

Tilasto paketti Siilinjärven ja Pohjois-Savon maataloudesta on ladattu osoitteeseen WWW.SIILINMAALLA.FI Tutustu ja hyödynnä!

VIIMEINEN SYYSTYÖ; SEURAAVAN LOMAKAUDEN SUUNNITTELU

TULEVAA

MTK SIILINJÄRVEN SYYSKOKOUS
Syyskokous pidetään Maanantaina 25.11.2013 klo 9.30 Siilinjärven
Kunnonpaikassa. Kokousesitelmän pitää Rahoitusjohtaja Ari Mähönen
Pohjois-Savon Osuuspankista, aiheena SPV ja ajankohtaiskatsaus
maatalouden rahoitukseen. Mukana myös Jari Kauhanen MTK Pohjois Savon Liitosta sekä Juha Nykänen ja Laura Reinikainen Sydän -Savon
maaseutupalveluista. Kokouksen jälkeen nautitaan lounas.
Kokousilmoitus tulee Maaseudun Tulevaisuuteen.
M a a - ja m e ts ä t il a n l a k ip ä i vä Ku n n o np a ik a s s a 1 4 . 1 1. 2 0 13 k l o 9 . 3 0 1 4 . 4 0 . K a ts o l is ä ä w w w. s i i l i n m a a l l a . f i j a i l m o it t a u d u L a a r is s a .
Maaseutuyrittämisen teematilaisuus: Kyllä mualla on mukavoo 16 .11.2013 klo
11.00.15.00 Muuruvedellä Savon ammatti– ja aikuisopisto.
Tutustutaan maaseutuyrittäjyyteen, koulutustarjontaan ja muutenkin maaseudun elämään uutispuuron ja kahvin kera. Lähituotteita ja kukkia myynnissä, arvontaa.

SIILINJÄRVEN KUNTA KAAVOITTAA

Tuottjaväen pikkujoulu Hotelli Iso.Valkeisella
7.12.2013 klo 19.30
Tilaisuus järjestetään yhdessä MTK Kuopion kanssa. Illalliskortti sisältää perinteisen jouluaterian seisovasta pöydästä ja tanssit Mikko
Mäkeläisen ja Myrskylyhtyjen siivittämänä.
Illalliskortti jäsenet 20 € ei jäsenet 32 €. Laskutetaan etukäteen. Majoituspaketti 46 €/hlö/vrk kahden hengen huoneissa Sisältää runsaan aamiaisbuffeen ja asukas saunat. Jokainen varaa ja maksaa
majoituksen itse.
Ilmoittautumiset 20.11.2013 mennessä Tuomo Seppälälle p. 050
5677943 tai sp. tuomo.seppala@hussola.fi. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleet peruutukset laskutetaan.
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