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Alkuvuoden aikatauluja
Vuosi käynnistyy jälleen vilkkaasti. Alla tapahtumia ilmoittautumislinkkeineen.
- Veropäivä 30.1. IMO:lla https://www.lyyti.in/Veropaiva2018
- Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueen ympäristöasiamiesten koulutus 1.2.
https://www.lyyti.in/Ymparistopaivat2018
- Puheenjohtaja + sihteeripäivä Elinkeinotalolla 19.2. https://www.lyyti.in/Puheenjohtaja__sihteeripaiva_5868
- Maatilayrittäjien hyvinvointipäivä Kuortaneella 21.2. https://www.lyyti.in/hyvinvointipaiva_kuortane
- Maatilayrittäjien hyvinvointipäivä Ylistarossa 15.3. https://www.lyyti.in/hyvinvointipaiva_ylistaro
- MTK 3 -kurssi Helsingissä 14. - 15.2.
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/MTK_3_Maatalous_ja_maaseutupolitiikan_seminaari_5453

MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta järjestäytyi
MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi edelleen emäntä Johanna Kankaanpään Ähtäristä. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Kankaanpää Ilmajoelta.
Uudeksi jäseneksi johtokuntaan valittiin sianlihantuottaja Sami Eerola Nurmosta.

Tuottajayhdistysten järjestäytymiskokous
Tuottajayhdistysten johtokuntien on syytä pikaisesti järjestäytyä ja tehdä jäsenrekisteriin tarvittavat muutokset.
Ilmoittakaa myös liiton toimistolle kaikki muutokset henkilöissä tai yhteystiedoissa, jotta saamme postin menemään perille oikeaan osoitteeseen. Muistakaa myös valita aktiiviset henkilöt kuluttajavastaava- ja koulutiedottajatehtäviin Maaseutu Tutuksi -hankkeen tueksi.
Lisäksi puuttuu runsaasti syyskokouksen pöytäkirjoja. Lähettäkää ne välittömästi Seijalle, koska hän poimii niistä
mm. jäsenmaksuperusteet ja liiton kokousedustajat.
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Vaikuta oman alasi tulevaisuuteen kertomalla lapsille ja nuorille, tulevaisuuden kuluttajille, kotimaisesta ruoantuotannosta
Maaseutu Tutuksi -hanke järjestää jäsenilleen yhteistyössä MTK:n kanssa koululähettiläsvalmennuksen ke 7.2.
Seinäjoella!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.1. Lyyti-linkistä https://www.lyyti.in/MTKn_koululahettilasvalmennus_3616
Lisätietoja Helenalta 040 195 1210 tai helena.moro@mtk.fi

Lomamökit ja -osakkeet liiton tiedotuslehteen
Liiton tiedotuslehti ilmestyy tänä keväänä keskiviikkona 7. maaliskuuta. Lehdessä on tarkoitus ilmoittaa kaikista
yhdistysten omistamista mökeistä ja lomaosakkeista; mikäli yhdistykseltänne tällainen löytyy, ilmoita Sannalle
millainen paikka on kyseessä (tilat, varustus, yms.), missä se sijaitsee ja millainen on varaus-/avainjärjestelmänne. Ilmoita myös, jos mökkien ja osakkeiden yhteinen markkinointipaikka sekä kaikkien MTK-EP:n jäsenten
lomailumahdollisuus kohteessanne kiinnostaa. Näillä keinoin käyttöastetta saataisiin varmasti nostettua. Ilmoitukset tulee olla Sannalla viimeistään 12.2.2018. (sanna.ojala@mtk.fi)

Vuoden Helmi 2017
Vuoden Helmi jaetaan jo viidettä kertaa ja kilpailu komeasta ”Poika”-pystistä käydään järjestön kaikkien yhdistysten kesken. Edellisvuosien voittajat ovat MTK-Nurmes Perunatempauksellaan (2013), MTK-Jalasjärvi Traktorien vetokisoilla (2014), MTK-Kuusjoki Salon iltatorilla (2015) vuonna 2016 ”Poika” -pystin nappasi MTK-LounaisHäme Peltotreffeillä.
Yhteistyökumppanimme Isku haluaa Juhlavuonna 2017 edistää yhdistystoimijoiden ja jäsenten ammattiylpeyttä
ja hyvinvointia. Isku antaa tunnustuksen parhaiten Helmi-kilpailussa menestyneelle yhdistykselle.
Kilpailussa menestyy, kun yhdistys erottuu positiivisella ja innovatiivisella tavalla vuoden 2017 toiminnassa
muista yhdistyksistä. Menestymisen salaisuus voi piillä suositun tapahtuman tai tapahtumasarjan järjestämisessä, kunnostautumisessa jäsenten kohtaamisessa, kuntavaikuttamisessa, kuluttajatyössä jne.
Hakemukset tulee toimittaa liittoon 2.3.2018 mennessä.

Yhdistysten kannusterahat 2018
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MTK:n johtokunta on päättänyt kokouksessaan, että yhdistysten kannusteita jatketaan koululaisten / päiväkotilasten maatalouteen / maaseutuyritykseen / kotimaisen ruuantuotantoon tutustumisen osalta linja-autokyytien kustannuksien korvaamisella laskua vastaan.
Tarkempi ohje tulee myöhemmin (todennäköisesti menettelytapa sama kuin vuoden 2017 laskujen osalta).

Hyvinvointipäivät
Maatilayrittäjien hyvinvointipäivien järjestäminen jatkuu myös tänä keväänä. MTK:n lisäksi hyvinvointipäiviä
ovat toteuttamassa Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla, HYMY-hanke sekä MELA.
Hyvinvointipäivien ajankohdat ja paikat:
21.2.2018 Kuortaneen urheiluopisto
15.3.2018 Ylistaron koeasema
Lisätietoa linkin takaa: http://naelahelle.blogspot.fi/p/tapahtumat-ja-koulutukset.html

Puheenjohtaja- ja sihteeripäivä
Kevään perinteinen yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutuspäivä pidetään Seinäjoella Elinkeinotalolla maanantaina 19.2. Perinteisten aiheiden lisäksi mukana on uuden tietosuoja-asetuksen läpikäyntiä. Tämä
tulee vaikuttamaan merkittävästi henkilörekisterien pitämiseen. Tärkeää olisi, että joka yhdistyksestä olisi edustus kuulemassa ajankohtaisia asioita. Jos puheenjohtaja tai sihteeri on estynyt tulemasta paikalle, huolehdithan
jonkun tilallesi. Ilmoittaudu heti https://www.lyyti.in/Puheenjohtaja__sihteeripaiva_5868

Hehtaaritietojen päivitys
Liitto on tilannut 12.1.2018 jäsenrekisterin tilatunnuksilla ristiin ajon Mavin tietoihin. Tarkoitus on lähiviikkoina
päivittää ajantasaiset hehtaaritiedot jäsenrekisteriin. Mikäli yhdistyksessä on päivitetty jäsenrekisterin tietoja
12.1.2018 jälkeen, voimme tarvittaessa jättää näiden tilojen ha-tiedot ennalleen. Kun saamme Mavin ristiin
ajon tiedot liittoon, tulemme tiedustelemaan/informoimaan asiasta tarkemmin. Tässä vaiheessa ei vielä tarvita
mitään toimenpiteitä.

Hyvää alkanutta vuotta!

Yrjö Ojaniemi

Ari Perälä

toiminnanjohtaja

kenttäpäällikkö
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