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Jäsenmaksuperintää
Jäsenmaksujen eräpäivä on ollut 2.10. ja rästiperinnän eräpäivä 13.11.2017. Viime vuonna useimmat yhdistykset tehostivat rästiperintää käyttämällä liiton lähettämää valmista kirjepohjaa. Vastaava kirje on tuottanut parina viime vuotena hyviä tuloksia. Ohessa uusi hieman päivitetty kirjepohja yhdistysten käyttöön. Toivomme
sen auttavan rästiperinnässä. Jos muistutuskirje ei tehoa, henkilökohtaisella yhteydenotolla voi vielä yrittää
parantaa jäsenmaksujen perintätilannetta. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten tai piirimiesten yhteydenotolla
suoraan tilalle on ollut kokemusten mukaan merkittävä vaikutus rästien maksamisessa.
PERINTÄKIRJEPOHJA LIITTEENÄ.

Liiton syyskokouspäätöksiä
MTK-Etelä-Pohjanmaan sääntömääräinen syyskokous oli 25.11.2017 Seinäjoella Seinäjoki-salissa. Sääntömääräisinä asioina kokouksessa käsiteltiin mm. liiton ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tehtiin
henkilövalintoja. Läsnä oli 139 virallista kokousedustajaa liiton alueen tuottajayhdistyksistä ja yhteisöjäsenistä.
Kaikkiaan paikalla oli noin 165 läsnäolijaa.
Johtokunnasta erovuoroiset Johanna Kankaanpää (Ähtäri) ja Sami Yli-Rahnasto (Kauhajoki) valittiin yksimielisesti uudelleen johtokuntaan. Uutena johtokuntaan valittiin Sami Eerola (Nurmo). MTK:n valtuuskunnasta erovuoroiset Jari Laukkonen (Kortesjärvi), Arto Huhtala (Jalasjärvi) ja Kati Kohtakangas (Isojoki) valittiin yksimielisesti uudelleen.
Kokouksessa ajankohtaisista asioista alusti MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola. Kokous päätti antaa
julkisuuteen kannanoton, jossa on tiivistettynä muutamia kokousedustajia ja viljelijäväestöä tällä hetkellä puhuttavia ajankohtaiskysymyksiä. Kannanotto on ohessa liitteenä.

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto
MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y.
Y-tunnus 0209365-0

Huhtalantie 2
60220 SEINÄJOKI
Sähköposti: etela-pohjanmaa@mtk.fi

p (06) 416 3340
f (06) 416 3348

2

Joulutulet
Maaseutunuorten joulutulet syttyvät perinteiseen tyyliin 22.12. Joulutulet ovat tapa kiittää kuluttajia siitä, että
he valitsevat kotimaista niin juhlana kuin arkenakin. Tulia voi järjestää isosti tai pienesti; pelkän tulen ja jouluntoivotuskyltin muodossa tai yleisölle avoimena tapahtumana esimerkiksi makkaranpaistoineen.
Ilmoita joulutulista Lyytin kautta https://www.lyyti.fi/reg/joulutulet2017 viimeistään 17.12. Kaikkien tätä
kautta määräaikaan mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan kaksi ISKUn lahjakorttia. Lisäksi Suomen 100vuotisjuhlavuoden kunniaksi liitto järjestää ”Kenellä komeimmat joulutulet” -kisan. Voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi 200 € mammonaa oman kerhon toimintaan. Lähetä kuva oman kerhosi tai yhdistyksesi
joulutulista jouluaattoon mennessä Sannalle 040 568 8642 tai Katariinalle 040 352 5115. Kaikki kuvat julkaistaan joulun jälkeen Facebookissa ja komeimmat tulet valitaan äänestyksellä!

MTK 3, Maatalous- ja maaseutupolitiikan seminaari 14. - 15.2. Helsingissä
Tarjoamme teille mahdollisuutta lähteä ”omalla porukalla” MTK 3 kurssille Helsinkiin 14. - 15.2.2018.
Seminaarin aikana osallistujat kuulevat maatalous- ja maaseutupolitiikan ajankohtaiskatsaukset sekä perehtyvät
MTK:n vuoden avainteemoihin. Asiantuntijoiden johdolla perehdytään mm. biotalouden, markkinavaikuttamisen, tuotantoeläinten hyvinvoinnin, puukaupan, ympäristöpolitiikan sekä sosiaali- ja veropolitiikan ajankohtaisiin teemoihin.
Seminaarin yhteydessä vieraillaan osallistujien toiveiden mukaisesti eduskunnassa, maa ja metsätalousministeriössä, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa, Evirassa tai MELA:ssa.
Oletettavasti suuren osallistujamäärän vuoksi tarvitsemme ilmoittautumisen joulukuun 15. päivään mennessä.
Ilmoittaudu pikaisesti, linkki alla. Osallistumismaksu on 150 € osallistujaa kohden.
Lisätietoja Arilta.
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/MTK_3_Maatalous_ja_maaseutupolitiikan_seminaari_5453

Lomamökeistä
Useilla tuottajayhdistyksillä on jäsenten virkistäytymiseen tarkoitettuja lomamökkejä, lomaosakkeita tai viikkoosakkeita. Yhteinen tuska tuntuu olevan alhainen käyttöaste ja vuokratulojen riittämättömyys vastuiden hoitamiseen. Tarvetta runsaampaan käyttöön siis on.
Kysymys kuuluu, kiinnostaisiko teitä yhteinen markkinointipaikka ja voisitteko antaa lomailumahdollisuuden
kaikille MTK-Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenille. Haluaisin alla oleviin kysymyksiin vastauksen tammikuun loppuun mennessä. Tämä vaatinee ainakin yhdistyksen johtokunnan päätöksen.
1. Haluatteko olla mukana
2. Missä lomapaikkanne on (paikka, osake, viikot jne.)
3. Minkälainen varausjärjestelmänne/avainjärjestelmänne on
Jatketaan asian kehittelyä mukaan haluavien kanssa.

Iske ja Raivaa!
MTK-Etelä-Pohjanmaan 100-vuotishistoriikki on tarkoitus jakaa ilmaiseksi kaikille mty:n puheenjohtajille, sihteereille ja jäsensihteereille. Ellette ole saaneet omaanne, voitte noutaa sen liiton toimistolta. Voitte myös ostaa kirjoja lahjoiksi johtokunnalle tai kelle haluatte tai myyntiin. Hinta 20 euroa kappaleelta.
Lisäksi muistutamme, että kannattaa käydä myös tutustumassa liiton digihistorian sivuihin:
Nettiosoite on : www.iskejaraivaa.fi
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Yhdistyksen syyskokouksen pöytäkirjat
Muistattehan toimittaa syyskokouksen pöytäkirjat pikaisesti toimistolle. Näistä ilmenee tekemänne valinnat,
jäsenmaksut ja muut ajankohtaiset asiat.

Hyvinvointipäivät
Maatilayrittäjien hyvinvointipäiviä on tarjolla vielä joulukuussa sekä ensi keväänä. MTK:n lisäksi hyvinvointipäiviä ovat toteuttamassa Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla, HYMY-hanke sekä MELA.
Hyvinvointipäivien ajankohdat:
7.12.2017 Kauhajoki, Logistia
21.2.2018 Seinäjoki
15.3.2018 paikka selviää myöhemmin
Lisätietoa linkin takaa:
http://www.seduaikuiskoulutus.fi/fi/Esittely/Projektit/HYMY--Hyvinvointia-Maatilayrittajille

Veropäivä 30.1.2018 Ilmajoella
Perinteinen veropäivä siirtyy tällä kertaa pidettäväksi Ilmajoen maatalousoppilaitoksen auditorioon alkaen klo
10.00. Linkki ilmoittautumiseen https://www.lyyti.in/Veropaiva2018
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