Jäsenposti 4/2021 huhtikuu
Kevät tuli jo! Koronatalven jälkeen muutamien viimepäivien lämpö on sulattanut meidät koronakohmeesta. Olemme saaneet tuulahduksen Tarvaalasta, agrologiopiskelija Milla Pohjola on tullut erikoistumisharjoitteluun MTK Keski-Suomeen.
Tiedoksenne, että järjestön jäsenmaksurekisterin uudistukset ovat tuoneet hankaluuksia laskutusjärjestelmään ja osaan laskujen postitusta. Lasku ja jäsenkortti on tulossa kevään aikana, mutta jos syntyy kysymyksiä laskuista, on hyvä olla yhteydessä oman yhdistyksesi sihteeriin. Osalle maksut ovat
tulleet, ja ne on jo maksettu. Kiitos, olet turvaamassa oman ammattikuntasi etujärjestötoimintaa.
Maatilayrittäjällä ja metsänomistajalla ei liene yhtään järkisyytä jättäytyä jäsenyyden ulkopuolelle,
vaan olla aktiivisesti mukana. Ja me mielellämme keskustelemme aiheesta, voit ottaa yhteyttä.
•

•

•

Tervetuloa MTK Keski-Suomen kevätkokoukseen Teams-etäyhteydellä 23.4. klo 10. Kokousvieraana MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Ennakkoilmoittaudu 21.4. mennessä tästä, että saat
kokouksen liittymislinkin sähköpostiisi.
MTK Keski-Suomi järjestää Maanvuokrauksen verkkoillan 5.5. klo 19 alkaen. Asiantuntijana lakimies Marica Twerin MTK:n maatalouslinjalta ja mukana keskustelemassa Ely:n ja kuntien Ytaalueiden asiantuntijoita. Ilmoittaudu tästä, Huom. MTK-jäsenillä on mahdollisuus jättää etukäteen Maricalle kysymyksiä maanvuokra-asioista ilmoittautumisen yhteydessä.
LähiTapiola Keski-Suomi tarjoaa maksuttoman sammutintarkastuksen omistaja-asiakkailleen
26.-30.4.2021. Tarkemmat tiedot tapahtumasta löydät täältä. Muista myös Lähitapiolan tarjoama MTK -jäsenetu, tutustu tästä.

MTK:n koulutuksia ja tapahtumia verkossa, tutustu!
•

•

•
•

MTK:n jäsenilta on 6.5.2021 klo 19-20 verkossa, aiheena CAP - ja maatalouspolitiikan muutos.
Asiantuntijoina Johan Åberg MTK:n maatalousjohtaja ja Hanna Leiponen-Syyrakki Brysselin toimiston johtaja. Ilmoittaudu tästä linkistä.
o Aiempien MTK:n webinaarien tallenteet löydät täältä.
Pölyttäjäystävällinen maatila – MTK Jäsenwebinaari 22.4. klo 17. Ohjelmassa mm. taustoitetaan pölyttäjistä ja niiden merkityksestä alkutuotannossa ja kerrotaan pörriäisystävällisen maatilan pääperiaatteista. Lisätietoa ja ilmoittautumisen löydät täältä.
MTK ja Mela järjestävät Tunnista lannan riskit! -webinaarin 28.4. klo 13-15. Aihetta käsitellään
työturvallisuuden näkökulmasta. Lisätietoa ja linkki tapahtumaan täältä.
MTK Pohjois-Savo järjestää 3.5. klo 12-12.30 Nurmihavainnot-Facebook liven. Mitä Pöljälle
kuuluu? Ei ennakkoilmoittautumista, tapahtuma löytyy MTK Pohjois-Savo Facebook-sivuilta.

Tukihaku aukeaa 26.4. – valmistaudu! Tässä koottuna tietoa tukihakuun 2021:
•
•
•
•

Keski-Suomen EU-avustajat vuodelle 2021 löydät täältä.
Laukaan YTA:n Maaseutupalveluiden podcastit tarjoavat tukiasiaa kuunneltavassa tai luettavassa muodossa. Löydät podcastit täältä.
Viljelijätuki-infoja videoilla, esimerkiksi Vuoden 2021 tukihaun aikataulu ja muutokset haussa
sekä Vipu-palvelu 2021, löydät ne täältä.
Tukihakuun 2021 liittyviä tilaisuuksia. MTK-Pohjois-Savon ja alueen maaseutupalvelut sekä Pohjois-Savon Ely-Keskus/Innostu tiedosta -hanke järjestämänä
o ti 20.4. klo 12-14 valvonnan asiat
o to 22.4. klo. 12-14 sähköinen asiointi
o Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen löytyy täältä
o Lisätietoa ja edellisten tukitilaisuuksien tallenteet löydät täältä

Muuta ajankohtaista tarjolla
•

•

•

Mhy Keski-Suomen koulutukset ja tapahtumat löydät täältä, tulevia tapahtumia:
o 21.4. Valtakunnallinen webinaari: Näin valtuutat Suomi.fi-palvelussa
o 8.5. Aloittelijoiden raivaussahakurssi -koulutus
o 8.6. Taimikonhoitoa käytännössä -koulutus
Verkkopalvelu OmaMetsä on avattu. Se on Metsänhoitoyhdistysten jäsenille uusi sähköinen
palvelukanava, jossa voi tehdä omien metsien hallinnointia ja pitää yhteyttä omaan metsäasiantuntijaan. Lisää tietoa täältä.
Mhy Keski-Suomen sivuilta tietoa puutavaralajien kysynnästä. Näet eri puutavaralajien kysyntätilanteen ja voit ottaa yhteyden omaan metsäasiantuntijaan. Lue uutinen täältä.

Nuorille jäsenille suunnattuja juttuja!
•
•

Itä- ja Keski-Suomen maaseutunuorten instalivet joka toinen perjantai klo 18 @Savomanu- Instagram -tilillä. Seuraava live perjantaina 30.4. klo 18!
Eteläisten liittojen manujen järjestämät Maaseutunuorten keskiviikkokahvit vaihtuvilla teemoilla klo 14-15 Teamsissa. Seuraavat kahvit 28.4. Ruokamatkailun mahdollisuudet -kahveilla
suunnataan katse paikalliseen ruokaan ja ruokamatkailupalveluiden luomiseen. Mukaan pääset
ko. ajankohtana täältä.

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

