Jäsenposti 7/2020 joulukuu
MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
Jäsenetuja
• Lue MTK:n ajantasainen koronaohjeistus täältä
• MTK:n jäsenetuja on tullut jälleen lisää, uusimpana Motonet & Stark. Katso kaikki jäsenedut
täältä sekä jäsenpalvelut täältä
Kokouksia
• MTK-yhdistysten syyskokouskierros on käynnissä. Seuraavat kokoukset vielä tulossa:
o Joutsa-Luhanka 2.12.
12:00
Lamminmäen Tilat
o Leivonmäki 2.12.
12:00
Lamminmäen Tilat
• MTK valtuuskunta kokoontui syyskokoukseen Seinäjoelle. Kokouksessa kuultiin kentän
palautetta järjestön toiminnasta, linjattiin järjestön toiminnan painopisteet ensi vuodelle,
valittiin luottamushenkilöitä järjestön avaintehtäviin ja hyväksyttiin järjestön jäsenmaksuuudistus. Lue lisää kokouksen kuulumisista ja päätöksistä täältä.
• MTK Keski-Suomen syyskokous järjestetään 8.12.2020 klo 10. Kokousesitykset tulevat
pitämään MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sekä Keski-Suomen Elykeskuksen rahoitusasiantuntija Jyrki Ijäs. Kokousta voi seurata kaikki liiton jäsenet etänä
Teamsilla tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzZlZTQwMWYtNTkzZi00N2M1LTkwMjktOGQ1M2ViYTFkYzc3%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c10c53fb-ad1e-4893-a1acee30fbe7b31c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c605f5-33c1-4361-8784-466cf924f936%22%7d
o Johtokunnasta erovuorossa: Tero Lahti (ei jatka), Jani Rantanen, Tuomas Pietiläinen
(nuorten edustaja, ei jatka)
o Valtuuskunnasta erovuorossa: Tommi Lunttila, vara Tomi Ahonen
o Koska johtokuntaan ja valtuuskuntaan mahdollisesti esitettävät henkilöt eivät kaikki
ole mukana kokouksessa, niin pyydämme kaikilta johtokuntaan ja valtuuskuntaan
esitettäviltä henkilöiltä max. 2 minuutin esittelyvideon. Videoiden teossa voi kysyä
apua liitolta ja ne toimitetaan Amanda Vesiaholle (WhatsAppilla 044 709 0109) viim.
7.12.
Koulutusta
• 3.12.2020 klo 10-13 Maatilan sukupolvenvaihdos -webinaari. Asiaa SPV: valmistelu, nuoren
viljelijän aloitustuesta sekä pankin rahoituksesta.
• 11.12.2020 klo 10-12 Maatalouden investoinnit -webinaari. Molemmat tilaisuudet järjestää
ProAgria Keski-Suomi/KOTO-hanke. Yhteistyössä: OP Keski-Suomi, Säästöpankki Optia, KeskiSuomen Ely-Keskus, MTK-Keski-Suomi ry
• MTK:n jäseniltoja tarjolla verkossa:
o jäsenilta 3.12. klo 17, teemana metsä. Pääset kuuntelemaan jäsenillan tästä
• Kuntavaalit 2021: MTK tarjoaa koulutusta kuntavaikuttamisesta keväällä 2021! On tärkeää
saada maaseudun ääni kuuluviin!
• Tule seuraamaan MTK Keski-Suomen joulukalenteria Facebookissa & Instagramissa

Nuorille
•

Perinteiset maaseutunuorten Joulutulet syttyvät 22.12.2020. Seuraa ilmoittelua paikoista
Facebookissa ja Instagramissa!

•

MTK Keski-Suomen nuorten valiokuntaan avautuu kolme valiokuntapaikkaa kaudelle 20212023. Lue lisää valiokunnasta täältä ja laita hakemus valiokunnan puheenjohtajalle
riikka.kananen@hotmail.com, 31.12. mennessä!

Muuta ajankohtaista
•

•

•
•

Asiointi KATSO-tunnisteilla ja -valtuuksilla päättyy 31.12.2020! Lue ohjeet verohallinnon
sivuilta miten päivität valtuudet yhtymissä ja maa- ja metsätalouden harjoittajien
asianhoitajille. Tälle sivulle koostettu kaikki ohjeet: https://www.vero.fi/tietoaverohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/
Maatalousyrittäjien perehdytyksen ja työnopastusosaamisen kehittämisen koulutus
tulossa keväällä 2021. Toteuttajana Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Lue lisää
liitteestä ja ilmoittaudu mukaan!
Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon tuettuja lomia on haettavissa 15.12. saakka. Lue lisää
täältä
Väylävirasto on aktivoitunut tehokkaasti poistamaan tasoristeyksiä ympäri Suomen.
Maanomistajille, erityisesti viljelijöille, aiheutuva kiertohaitta on merkittävä, jos peltoja jää
radan molemmin puolin. Kiertohaitasta määrätään merkittäviä korvauksia
maanmittaustoimituksessa. Maanomistajan on mahdollista käyttää asiantuntijaa
Väyläviraston lukuun ja on erittäin tärkeää, että näissä käytetään asiantuntijaa.
Maanomistajien arviointikeskus on hyvä näissä.

JAKELU: Kaikki MTK Keski-Suomen jäsenet
Iloista joulun odotusta toimistolta toivottelee
Elina & Amanda

