Jäsenposti 8/2020 joulukuu
MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
Jäsenetuja
• MTK:n jäsenetuja on tullut jälleen lisää, uusimpana Motonet & Stark. Katso kaikki jäsenedut
täältä sekä jäsenpalvelut täältä
Kokouksia
• MTK Keski-Suomen syyskokous järjestettiin 8.12.2020 etänä. Kokousta johti Minna
Häkkinen Muuramesta. Kokouksessa päätettiin tulevan vuoden toiminnasta ja taloudesta
sekä valittiin uusia luottamushenkilöitä erovuoroisten tilalle. Tiivistelmän kokouksesta ja
valituista henkilöistä voit lukea liiton sivuilta: https://keski-suomi.mtk.fi/-/mtk-keskisuomen-johtokuntaan-nuorta-voimaa-ja-kokenut-konkari
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
• Materiaalit koulutuksiin
• 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.
TEKRI-projekti – tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin – vastaa kyselyyn!
Toivomme, että vastaisit tähän TEKRI-projektin kyselyyn. Kartoitamme kyselyn avulla
havaintojanne, tarpeitanne ja toiveitanne projektin tavoitteiden suunnittelun avuksi.
Vastaaminen on vapaaehtoista. Emme voi yksilöidä vastaajan henkilöllisyyttä.
Vastaamisaikaa on 31.12.2020 saakka.
Tästä pääset TEKRI-hankkeen nettisivuille. www.jamk.fi/TEKRI Kyselylinkkiin pääset tästä.
https://link.webropolsurveys.com/S/89A3E7D863C15D5D
Alla lyhyt kuvaus TEKRI-projektista. Projekti alkoi 1.10.2020.
Keski-Suomen alueella vuosina 2020–2022 toteutettavan Jyväkylän ammattikorkeakoulun
hallinnoiman TEKRI-projektin, Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin,
päätavoitteena on vahvistaa maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän
henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, kehittämällä elämänhallinnan taitoja ja menetelmiä ja
lisäämällä yrittäjien työhyvinvointia ja itsensä johtamisosaamista, jolloin valmiudet
menestykselliseen yrittäjyyteen paranevat. T: Hannu Piispanen ja Asta Suomi
Itä-Suomen Murskauskeskus Oy ja Clean Plastics Finland Oy tiedottavat: maatalousmuovin
kerääminen keskeytyy
Maatalousmuovin keräämisen keskeyttämisen syynä on maailmanlaajuisen pandemian
aiheuttama muovin raaka-aineiden kokonaiskysynnän lasku, mikä on aiheuttanut tilapäisen
häiriötilanteen myös uusioraaka-aineiden markkinoilla. Näistä johtuvista seikoista
Merikarvialla sijaitseva Clean Plastics Finland Oy:n muovinjalostuslaitos on päättänyt
keskeyttää muovin vastaanottamisen huhtikuuhun 2021 saakka.
Suomen ainoan maatalousmuovin jalostuslaitoksen ylisuuriksi kertyneet raaka-ainevarastot
puretaan kevään aikana ja maatalousmuovien noutojen tilaukset pyritään käsittelemään
välittömästi, kun laitos aloittaa uudelleen maatalousmuovin vastaanottamisen.
Itä-Suomen Murskauskeskus etsii maatalousmuoveille myös muita reittejä. Ilmoitamme
niistä, kun tiedotettavaa on.
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