Jäsenposti 2/2021 helmikuu
MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
Posti on tuonut tai tuo lähipäivinä sinulle uudistuneen MTK -jäsenlaskun. Se on todennäköisesti ensimmäinen konkreettinen esimerkki järjestöuudistuksen tuloksista. Lasku kokoaa jäsenyydet koko
maa- ja metsätalouden toiminnasta. Uudistuksessa on kyse uudesta mallista, jossa järjestön jäsenyys
on koottu yhteen järjestelmään. Tietojen yhdistämistä on tehty pääosin Y-tunnuksilla, ja muilla kohdistamista auttavilla tiedoilla. Aina tiedot eivät ole menneet oikein, vaikka oman yhdistyksesi jäsensihteeri on tehnyt paljon töitä laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi. Näillä perusteluilla
olemme kiitollisia, jos voit tutkia osaltasi laskutuksesi. Laskussa on yhteystiedot yhdyshenkilölle
omaan MTK-yhdistykseen tai Metsänhoitoyhdistykseen.
Laskun maksuhetkellä saattaa syntyä ajatus jäsenyyden jatkumisesta ja niistä syistä miksi olla jäsenenä. Itse ajattelen, ettei maaseudun ihmisillä ole varaa jäädä pois yhteisestä järjestöstä. Maksuilla
varmistetaan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen toiminta ja elinkeinojen asioiden esiintuominen sekä sen etujen ajaminen. Mukana oleminen tarkoittaa ymmärrystä yhteisen voiman ymmärryksestä ja uskomisesta sen merkittävyyteen. Vedetään yhtä köyttä! https://www.mtk.fi/jasenyys
MTK:n jäsenedut ovat entistä enemmän suunnattuja jäsenten ja heidän yritystoimintansa tarpeisiin.
Etuja on neuvoteltu koneista, työkaluista, energiasta jne. MTK-hankinnat -sivuilta näet voimassa
oleva edut ja kampanjat. Uusimpina lumitilanteeseen sopivasti mm moottorikelkkoja
Myös yksi
oleellinen voimassa olevalla jäsenyydellä saatava etu on LähiTapiolan maatilavakuutus, josta jäsen
saa 10-15% alennuksen. Tämä kannattaa tutkia lähemmin täältä. Käy myös katsomassa kaikki jäsenpalvelut, joista suurinosa sisältyy jäsenmaksuun.
Katso videoilta, kuinka MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen ja sianlihatuottaja Tero
Ojala ajattelevat jäsenyydestään.

Tietoa ja ajankohtaisia aiheita verkossa, tutustu!
•

•

•
•

keskiviikkona 4.3.2021 klo 19-20, teemana hiilimarkkina ja hiilitaselaskuri
Ilta hiilen sidonnalle ja maatilojen hiilivirtojen vaikutuksien laskentaan. Mukana MTK:n ja
ProAgrian asiantuntijat. Ohjelma ja ilmoittautuminen täältä.
15.3. klo 12:15-13:45 Webinaari-sarja Peltoviljelyn mahdollisuudet erikoiskasvituotannosta
kiinnostuneille, järjestäjänä MTK Pohjois-Savo ja Innostu tiedosta –hanke. Ohjelma ja ilmoittautuminen täältä
17.3. Metsänomistajat -webinaari, katso ohjelma ja ilmoittautuminen täältä
Kaikki maaliskuun webinaarit ja jäsenkoulutukset löydät täältä. Laita kiinnostavat päivät jo kalenteriin!

Nuorille jäsenille suunnattuja juttuja!
•

Maaseutunuorten ääni halutaan kuuluviin! Kuinka MTK:n pitäisi sinun mielestäsi toimia tulevaisuudessa? Tule kertomaan se maaseutunuorten liittokokousasiakirjan Kick-Off -tilaisuuteen!
Maksuttomat tilaisuudet järjestetään Teams-tapahtumina ja niihin ovat tervetulleita kaikki 1640-vuotiaat MTK- ja mhy-jäsenet. Tulevat tilaisuudet:
• Ke 10.03.2021 klo 13:00 - 15:00, ilmoittautuminen

•

•
•

Ma 15.03.2021 klo 18:30 - 20:30, ilmoittautuminen
Itä- ja Keski-Suomen maaseutunuorten instalivet joka toinen perjantai klo 18 @Savomanu- Instagram -tilillä. Seuraava live perjantaina 5.3. klo 18!
Eteläisten liittojen manujen järjestämät Maaseutunuorten keskiviikkokahvit vaihtuvilla teemoilla klo 14-15 Teamsissa. Mukaan pääset ko ajankohtana täältä

Viimeisimmäksi haluamme kysyä, oletko juuri sinä ajatellut lähteä kuntavaaliehdokkaaksi? Sinua tarvitaan, paikallisesti päätetään todella paljon ammattiin, asumiseen ja maaseutuelämään liittyviä asioita, joihin tarvitaan panostasi.
•

tutustu MTK:n kuntavaaliohjelmaan täältä. Sitä voi hyödyntää myös oman ehdokkaan etsinnässä.

Terveisin MTK Keski-Suomi
Amanda Vesiaho, järjestöagrologi puh. 044 709 0109
Anja Kettunen, toiminnanjohtaja puh. 050 590 2774
JAKELU: Kaikki MTK Keski-Suomen jäsenrekisteriin sähköpostinsa ilmoittaneet jäsenet

