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Lue MTK:n ajantasainen koronaohjeistus täältä
MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajisto sai keskisuomalaisen vahvistuksen kun MTK KeskiSuomen liiton puheenjohtaja Tero Lahti Karstulasta valittiin valtuuskunnan 1.
varapuheenjohtajaksi. Lue lisää puheenjohtajavaalista ja kokouksen päätöksistä täältä.
Valtuuskunta löi lukkoon kokouksessaan uuden jäsenmaksujärjestelmän perusteet. Ensi
vuonna jäsenet tulevat maksamaan samoin perustein koko maassa tilan toiminnan
laajuuden mukaan määräytyvää edunvalvontamaksua sekä yhdistyksen jäsenmaksua.
Edunvalvontamaksu menee edunvalvontaan MTK:lle ja MTK-liitoille, yhdistysmaksu oman
yhdistyksen paikalliseen toimintaan. Uudistus merkitsee sitä, että jokaisen jäsenmaksu
muuttuu vuonna 2021. Valtaosalla jäsenistä muutos on kuitenkin alle 20 euron luokkaa,
puoleen tai toiseen. Asiaa tullaan käsittelemään yhdistysten syyskokouksissa, joten tulethan
paikalle kuulemaan lisää. Lopulliset edunvalvontamaksut vahvistetaan MTK:n
syysvaltuuskunnassa ja kukin MTK-yhdistys määrää oman jäsenmaksunsa
syyskokouksessaan.
Syyllisestä sankariksi: laitetaan suomalainen kasvusto yhdessä hommiin
ilmastonmuutoksen puolesta. Tutustu heinäkuussa julkaistuun MTK:n ilmastotiekarttaan
täällä.
Teetkö sopimukset suullisesti? Onko suullinen sopimus peruuntunut ja mitä siitä on
seurannut? Kauppatapalautakunta kuulee suullisista sopimuksista ja muodostaa oman
ohjeistuksen. Kerro omat kokemuksesi MTK:n lakimiehelle Marica Twerinille
(marica.twerin@mtk.fi tai 020 413 4381) 11.9.2020 mennessä ja auta suosituksen
tekemisessä.
Vuoden 2021 kuntavaalien ehdokashankinta on pikkuhiljaa käynnistynyt. On tärkeää, että
saamme jäsenistöstä hyvän ja kattavan edustuksen ehdokkaita eri puolueiden listoille. Lähde
siis sinäkin mukaan!
MTK:n kuntavaaliohjelman valmistelu on kovassa vauhdissa. Tällä hetkellä haetaan yrittäjiä
kertomaan yritys- ja järjestötoiminnan yhteistyöstä ja mahdollisuuksista kunnan kanssa. Nyt
haetaan yrittäjiä omilla kasvoillaan kertomaan omasta suhteestaan kuntaan. Nämä ajatukset
kootaan MTK:n vaalisivulle (mtk.fi/kuntavaalit). Ilmianna itsesi ja laita tietosi suoraan
viestinnän suunnittelija Kaija Stormbomille kaija.stormbom@mtk.fi tiistaihin 15.9.2020
mennessä.

Nuorille
•

KoneKillerin yhteydessä järjestetään MaNulle yrittäjän eväitä -tapahtuma 8.10. Lisätietoja
tulossa, alustava ohjelma Facebookissa

Muuta ajankohtaista
•
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Korona-tuet ovat edelleen haettavissa! Älä jää asian kanssa yksin, ProAgria KeskiSuomi avustaa maksuttomasti tuen selvittelyssä ja hakemisessa! Tarvittaessa ota
yhteyttä Eeva-Liisa Kivimäkeen p. 040 576 8740 Lisätietoja täältä.
Myös kustannustukea on mahdollista hakea vielä elokuun loppuun mennessä,
lisätietoja
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Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter & JAMK yhteistyössä valmistelevat
yritysryhmähanketta keskisuomalaisten maaseudun yrittäjien kanssa ikääntyvien
maatilatoiminnan kehittämisen ympärille. Uudenlaista maaseudun liiketoimintaa on kokeiltu
parissa GeroCenterin hallinnoimassa hankkeessa, positiivisin kokemuksin. Hanke etsii nyt
mukaan yritysryhmähankkeesta kiinnostuneita keskisuomalaisia maaseudun yrittäjiä.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hankesuunnittelija Suvi-Tuulia Leinoseen (suvituulia.leinonen@jamk.fi)
Sinä metsää omistava, 18 vuotta täyttänyt metsänhoitoyhdistyksen jäsen, asetu ehdolle ja
tule päättämään yhdistyksen jäsenpalveluista ja toiminnasta! Metsänhoitoyhdistysten
valtuustovaalit järjestetään 4.-25.11.2020, ehdolle voit asettua 30.9.2020 mennessä. Lue
lisää vaalisivustolta.
Viestejä valtakunnalliseen liikenteen kehittämiseen ja ajatuksia maakuntien yhteisiksi
toimiksi. Maaseudun ääntä tarvitaan kipeästi Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian
luonnoksen kommentointiin. Käy tutustumassa suunnitelmaan ja kertomassa mielipiteesi
täällä.
4.9. vietetään Suomalaisen ruoan päivää - tilaa Hyvää Suomesta -lippu! MTK:n jäsenenä
voit tilata Hyvää Suomesta -lippuja pellon reunaan, traktoriin tai ladon seinään edulliseen
hintaan. Tilauksen voit tehdä osoitteessa https://www.printscorpio.fi/hyvaa_suomesta.
Suomalaisen ruoan päivästä voit lukea lisää täältä.
Yrittäjän päivä 5.9.2020 – seuraa somessa #sellainenonyrittäjä
Osta tilalta -päivää juhlitaan 12.9.2020! Tuottajat voivat järjestää Osta tilalta! -tapahtuman
omilla tai naapureidensa tiloilla ja myydä omia tuotteitaan. Myös esimerkiksi
kotipuutarhurit, mehiläistarhaajat tai kalastajat voivat ilmoittautua myyjiksi ja myydä
tuotteita omilta pihoiltaan. Tapahtumaan voi ilmoittautua, vaikkei yleensä myisikään
tuotteita suoraan kuluttajille. Ilmoittaudu täällä.

JAKELU: Kaikki MTK Keski-Suomen jäsenet
Aurinkoista elokuuta toimistolta toivottelee
Elina & Amanda

