JÄSENTIEDOTE KESÄ 2014
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin kesäkuun alussa Hämeenlinnassa. Vuosikokous valitsi
Päivi Rantakallion jatkamaan puheenjohtajana. Päivi on Rantakallion juustolan yrittäjä
Kristiinankaupungista. Päivin lisäksi hallituksekseen valittiin edelleen Janne Tolvi,
Peter Dörig, Johanna Aho ja Keijo Pihlströmin. Hallituksen jäsenten yhteystiedot
löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.
Vuosikokous piti jäsenmaksut entisellään, eli yrityksiltä 70 € ja henkilöjäseniltä 10 €.
Maksut postitetaan kesäkuun viimeisellä viikolla.
Vuosikokouksessa oli 10 osallistujaa ja kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua
seuraavista asioista:
Opintomatka Ruotsiin
Pienmeijerien kasvun edellytykset hankkeen tuloksia esitellään opintomatkalla viikon
43 lopulla. Matkakohteena on Ruotsi, matkalle lähdetään Turusta torstai-iltana 23.10,
perjantaina 24.10 tutustutaan naapurimaan pienyrityksiin, lauantaiaamuna 25.10
olemme takaisin Turussa. Hinta varmistuu osallistujamäärän ja ohjelman valmistuttua,
mutta arviolta n 200 €/osallistuja. Ilmoita osallistumisesta sihteerille.
Laatukilpailu ja juustonäyttely
SPJY osallistuu juustojen laatukilpailuun ja näyttelyyn Turussa 3-5.10.2014. Osa
jäsenistä ottaa oman paikan tai osallistuu muuta kautta yhteisosastolle. Yhdistys ottaa
oman osaston, jos saadaan 3-4 kiinnostunutta. Myös tästä kiinnostuksesta ilmoitus
sihteerille. Kilpailukutsu löytyy www.pienjuustolat.net – juustonäyttely.
Kehittämistoiminta
Pienmaidonjalostajien kasvun edellytykset -hankkeen tiedotuskierros alkaa syksyllä.
Hyvän tuotantotavan ohjeistuksen nettisivut ovat lausunnolla EVIRAssa. Sivut avataan
syksyllä. Hallitus suunnittelee Pienmaidonjalostamisen kasvun edellytykset -hankkeelle
jatkoa, koska yhdistyksen toiminnan kehittäminen tarvitsee taakseen taloudellisia ja
henkilöresursseja.
Oiva laajenee
Uudet säädökset OIVA tunnusten käytöstä tulevat voimaan 1.5.2015. Hallitus on
antanut EVIRAn lausunnon maaliskuussa, lausunnossa on otettu kantaa mm. yritysten
tasapuoliseen kohteluun ja kriteeristön selkeyden vaatimukseen.
Lisätietoja Oivasta www.oivahymy.fi
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Leipäjuustolle/juustoleivälle Eu:n nimisuoja.
Sihteeri on ollut mukana työryhmässä jossa valmistellaan EU:n nimisuojauksen
hakemista eri tuotteille. Juustoloita koskien leipäjuusto on ollut esillä. Asiaa
valmistellaan eteenpäin, rajaus ei saa olla liian tiukka (leipäjuuston ja juustoleivän on
mahduttava kriteereihin, valmistus alueena Suomi). Hyöty nähdään lähinnä tuonnin
torjuntana, ei niinkään matkailu- tai vientiasiana.
Lisätietoja www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/nimisuojajarjestelma.html
Maidon hankinta
Erityisesti niillä jäsenillä, jotka hankkivat raaka-aineen kilpailuviraston ns. KIVImaitona, on ollut haasteita maidon toimituksissa. Kokouksessa keskusteltiin, miten
säädöksiä ehtoja voitaisiin kohtuullistaa pienvalmistajille? Hallitus laati luonnosta
esityksestä.

FACE
Eurooppalaisen pienjuustolaverkoston seuraava tapaaminen on syksyllä, johon SPJY
nimeää edustajansa. Face-verkostolla myös useita työryhmien tapaamisia vuoden
aikana, mutta niihin ei voida taloudellista syistä johtuen osallistua. Uudesta
hankkeesta voisi olla apua tähän.
Facesta lisää www.face-network.eu

Hallitus haastaa erityisesti uusia alkavia yrittäjiä osallistumaan yhdistyksen
toimintaan ja verkostoitumaan. Uudet jäsenet ovat tervetulleita !

Hyvää kesää kaikille
Terveisin Hallitus
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