Jäsenposti 1/2021 tammikuu

MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
Uuden edunvalvontavuoden alkaessa voin vain aprikoida kuinka meneillään oleva järjestöuudistus
tulee vaikuttamaan meihin. Uudistuksen tavoitteena on oikeudenmukaisuus, joka saavutetaan yhtenäisillä jäsenmaksuilla ja tasavertaisella jäsenyydellä eri puolella Suomea. Aiemmin on MTK:n jäsenillä ollut alueellisesti ja jäsenyyden tahon mukanaan tuomia epäyhtenäisyyksiä. Jäsenelle uudistus
näkyy myös yhtenä jäsenmaksulaskuna, vaikka jäsenyys koskeekin useampaa yhdistystä. Jäsenlaskussa edunvalvontamaksu korvaa aiemmin yhdistyksen yleisen kokouksen määrittelemät pelto- ja
metsähehtaarit sekä huomioidaan jäsenen toiminnan kokonaisuus ja kaikki perusteet. Uudistuksen
toimeenpanossa on ollut keskeistä yhteisen jäsenportaalin luominen. Se on Oiva, vaikka nimi tulee
vielä joskus olemaan osuva, on todennäköistä, että sen tiedoissa on virheitä ja korjaamisia. Pyydänkin jo ennakolta teiltä ymmärrystä ja kärsivällisyyttä asian tiimoilta. Tällaisessa tapauksessa on varmasti paras apu oma yhdistys ja liitto.
MTK:n jäsenedut ovat entistä enemmän suunnattuja jäsenten tarpeisiin. Etuja on neuvoteltu koneista, työkaluista, energiasta jne. Jäsenen kannalta yksi oleellisimmista jäseneduista on mm. LähiTapiolan maatilavakuutus, josta jäsen saa 10-15% alennuksen. Tämä kannattaa tutkia lähemmin täältä.
Käy myös katsomassa kaikki jäsenpalvelut ja jäsenedut.
MTK Keski-Suomen uudet puheenjohtajat ovat Juhana Jalkanen Laukaasta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Tomi Ahonen Uuraisilta. Lupaamme esitellä heidät tarkemmin seuraavassa jäsenpostissa. Katso heidän yhteystietonsa ja liiton toimihenkilöt täältä

Koulutukset ovat nyt verkossa
Ankeahkoon korona-aikaan on kuitenkin ilo tarjota teille oppeja ja osaamista maatilatalouden verotuksen parista huippuosaajien tekemänä. Verokoulutukset järjestetään Microsoft Teams-etäyhteydellä ja tarjolla on sekä päivä- että ilta-aikaan sijoittuva koulutushetki että kaikkien jäsentemme olisi
mahdollisuus osallistua. Ilmoittaudu oheisista linkeistä ja saat osallistumiseen oikeuttavan linkin
sähköpostiisi.
•

Maatalouden verokoulutus perjantaina 29.1.2020 klo 10-14. Luennoitsijoina toimivat

•

MTK:n verojohtaja Timo Sipilä ja Hannu Vuoriniemi Vuoriniemi Consulting Oy:sta.
Ilmoittautuminen viimeistään 27.1.2021 Lyytissä
Maatalousverotuksen iltakoulu keskiviikkona 10.2.2020 klo 18-20. Luennoitsijana on
Hannu Vuoriniemi Vuoriniemi Consulting Oy:sta. Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2021 Lyytissä

MTK-yhdistysten jäsenille koulutus on maksuton, ei-jäsenille hinta on 100 €/koulutus. Koulutuksista
ei tehdä tallenteita. Yhden koulutuksen maksimihenkilömäärä on 200. Järjestäjinä toimivat MTKEtelä-Savo, MTK-Keski-Suomi, MTK-Pohjois-Karjala ja MTK-Pohjois-Savo.

MTK:n jäseniltoja ja Metsänomistajat -webinaareja
•

•

Metsäverowebinaari keskiviikkona 20.01.2021 klo 17
Puhumassa metsäverotukseen ja metsäomaisuuden hallintapalveluihin erikoistunut Timo
Hannonen Mhy Päijät-Hämeestä. Timo neuvoo metsäverotuksen kiemuroissa ja antaa vinkit
veroilmoituksen täyttöön. Ilmoittaudu mukaan täältä
Tuleviin MTK:n jäseniltoihin voit tutustua täältä. Laita kiinnostavat päivät jo kalenteriin!

Kuntavaalit 2021
•

Pistä itsesi peliin ja lähde Jäsenestä kuntavaikuttajaksi -koulutukseen 5.2. klo 9.30 - 15.
Koulutuksen tavoitteena on rohkaista jäseniämme kuntavaikuttamiseen, joko asettumalla
ehdolle kunnallisvaaleihin 2021 tai saamalla ymmärrystä alueellisista vaikuttamispaikoista ja
-mahdollisuuksista. Koulutus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille jäsenillemme!
Koulutus järjestetään etäyhteydellä. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Nuorille
•

Maaseutunuorten kevätparlamentti järjestetään etäyhteydellä la 13.2.2021. Luvassa maatalouslinjan asiantuntijoiden kyselytunti ja aiheina ainakin: vuokrasopimukset, avioehto, suomalaisen lihan vienti ja ruokatrendit. Ilmoittautuminen aukeaa piakkoin!

Henkilöstömuutoksia toimistolla
•

Toiminnanjohtaja Anja Kettunen palasi opintovapaaltaan vuoden alussa ja liiton järjestöagrologina jatkaa Amanda Vesiaho. Elina Nummela siirtyy MTK Hämeen palvelukseen kenttäpäälliköksi 18.1. alkaen. Hän toimi järjestöagrologina ja toiminnanjohtajan sijaisena vuosina 2019 -2020.

Tarmokasta vuoden alkua toimistolta toivottelee
Amanda Vesiaho, järjestöagrologi puh. 044 709 0109
Anja Kettunen, toiminnanjohtaja puh. 050 590 2774

JAKELU: Kaikki MTK Keski-Suomen jäsenrekisteriin sähköpostinsa ilmoittaneet jäsenet

