MTK Lounais-Häme ry:n JÄSENKIRJE 01/2021
Huomioithan, että jäsenkirje lähetetään vain jäsentilojen vastuuhenkilöille. Huolehdithan,
että kaikki tilan jäsenet (myös muissa osoitteissa asuvat) saavat tiedon tästä kirjeestä ja
sen sisällöstä. Kirje luettavissa myös kotisivullamme: www.mtklounais-hame.fi

SISÄLTÖ:
• Jäsenmaksu-uudistus ja jäsenmaksuperusteet
• Miksi olla MTK:n jäsen?
• Perheenjäsenet myös MTK Lounais-Häme ry:n jäseniksi
• Ilmianna itsesi tai naapurisi – SPV:n vuonna 2020 tehneiden huomioiminen
• Toiminta ja tapahtumat 2021
• Koulutukset verkossa
• Ajankohtaista tietoa tarjoaa
• MTK Lounais-Häme ry:n johtokunta vuonna 2021
• MTK Lounais-Hämettä edustamassa ja vaikuttamassa
• Sahrapirtti ja Tuottajain Tupa – uudistetut tilat vuokrattavana jäsenetuhintaan
• MTK Hämeen johtokunnan puheenjohtajan tervehdys
Jäsenkirjeen postitusta ovat tukeneet: Lantmännen Agro Forssa, OP Lounaismaa, Witraktor
Jäsenmaksu-uudistus – yhdellä laskulla kaikki (MTK & MHY)
MTK:lla on tehty järjestöuudistusta ja sen osana myös jäsenmaksu muuttuu tänä vuonna. Uudistuksella
halutaan yhtenäistää koko maan jäsenten jäsenmaksut samalle tasolle tilakoon ja eläinyksiköiden
mukaisesti. Lisäksi jatkossa MTK:n ja MHY:n jäsenmaksut tulevat yhdellä ja samalla laskulla. Laskut
postitetaan näillä näkymin helmi-maaliskuun vaihteessa. Laskutusperusteina käytetään Ruokavirastosta
saatuja vuoden 2020 tukitietoja, tarkistakaa laskun tiedot ja olkaa tarvittaessa yhteydessä sihteeriin
sähköpostilla janette.koskinen@mtklounais-hame.fi, jos niissä on huomautettavaa. Tämän vuoden
jäsenlasku tulee yhdessä erässä ja jatkossa yli 400€ jäsenmaksulaskun voi halutessaan saada kahdessa
erässä.
Jäsenlasku koostuu yleisestä MTK:n edunvalvontamaksusta ja MTK Lounais-Häme ry:n jäsenmaksusta
sekä mahdollisesta MHY:n jäsenmaksusta. MTK:n edunvalvontamaksu koostuu 12€ perusmaksusta ja 6€
metsämaksusta sekä peltohehtaarien ja eläinyksiköiden mukaan porrastetuista maksuista. Jos tilalla on
lähinnä maaseutuyritystoimintaa, määräytyy jäsenmaksu yritystoiminnan työllistävyyden mukaan. Alla
olevista taulukoista näet edunvalvontamaksun koostumisen. MTK Lounais-Hämeen jäsenmaksut vuonna
2021 ovat 70€/tila (kaikki perheenjäsenet sisältyvät tähän), 58€/henkilöjäsen, 10€/opiskelijajäsen,
150€/yhteisöjäsen. MHY:n jäsenmaksut vaihtelevat metsähehtaarien mukaan MHY Loimijoki 43-202€ ja
MHY Lounais-Häme 50-170€.
Maatalousperusteinen edunvalvontamaksu:
ha/ey-luokkarajat Pelto-ha, €
Eläinyksiköt, €
3-19,99
60
30
20-49,99
120
60
50-99,99
240
120
100-199,99
360
180
200420
180

Yritystoiminnan työllistävyys:
Työpanos
euroa
alle 3 htv
100
3 htv tai yli
200

Esimerkkejä jäsenmaksuista:
Maatilalla on 75 hehtaaria peltoa, 40 kotieläinyksikköä ja 80 hehtaaria metsää.
• Edunvalvontamaksu / perusmaksu 12 €
• Edunvalvontamaksu / maatalousperuste / pelto 240 €
• Edunvalvontamaksu / maatalousperuste / kotieläimet 60 €
• Edunvalvontamaksu / metsä 6 €
• MTK Lounais-Häme ry:n jäsenmaksu 70 €
Tämä esimerkki yhteensä 388 € + mahdollinen MHY:n jäsenmaksu samassa laskussa (Loimijoki 43-202€ /
Lounais-Häme 50-170€)

Tila tarjoaa pitopalvelua, joka työllistää 2 henkilötyövuotta (htv). Lisäksi tilalla on metsää.
• Edunvalvontamaksu / perusmaksu 12 €
• Edunvalvontamaksu / metsä 6 €
• Edunvalvontamaksu / yritystoiminta 100 €
• Oman MTK Lounais-Häme ry:n jäsenmaksu 70 €
Tämä esimerkki yhteensä 188 € + mahdollinen MHY:n jäsenmaksu samassa laskussa (Loimijoki 43-202€ /
Lounais-Häme 50-170€)
Henkilöjäsenmaksu koostuu edunvalvontamaksun 12 € perusosasta ja MTK Lounais-Häme ry:n
henkilöjäsenmaksusta 58€ eli yhteensä 70€.
Opiskelijajäsenmaksu on tarkoitettu päätoimiselle opiskelijalle. Opiskelijajäsenmaksu koostuu
edunvalvontamaksun 12€ perusosasta ja MTK Lounais-Häme ry:n opiskelijajäsenmaksusta 10€ eli yhteensä
22€.
Yhteisöjäsenyys on tarkoitettu maatilayrittäjiä lähellä olevalle taholle, joka haluaa osoittaa tukeaan
paikalliselle MTK-yhdistykselle liittymällä sen jäseneksi. MTK Lounais-Häme r:n yhteisöjäsenmaksu on
150€. Yhteisöjäseneltä ei peritä edunvalvontamaksua, eikä jäsenyyteen sisälly jäsenetuja.
Miksi olla MTK:n jäsen?
MTK on ainoa maaseudun yrittäjän etuja kokonaisvaltaisesti ajava järjestö. Tämä on MTK:n olemassaolon
tarkoitus ja edellytys. Haluamme, että maaseudulla on hyvä asua ja yrittää. Jäsenenä olet mukana
mahdollistamassa edunvalvonnan paikallisella tasolla, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä EU:n laajuisesti.
Me paikallisyhdistyksenä hoidamme jäsentemme edunvalvontaa sekä paikallisesti kuntatasolla kuntiemme
päättäjiin että maakunnallisesti MTK Hämeen suuntaan ja tarvittaessa myös valtakunnallisesti MTK:n
keskusliittoon päin. Meiltä on mm. monta edustajaa erilaisissa valiokunnissa sekä MTK Hämeen
johtokunnassa ja MTK:n valtuuskunnassa huolehtimassa alueemme tuottajien eduista.
Perustehtävänsä hoitamisen ohella MTK tarjoaa kattavan valikoiman jäsenpalveluita. Eniten käytettyjen
jäsenpalveluiden joukossa ovat muun muassa lakiasioihin sekä maanomistajan oikeuksiin ja maankäytön
kysymyksiin liittyvä neuvonta.
Lisäksi MTK Lounais-Häme järjestää monenlaista toimintaa jäsenistölleen ilmaiseksi tai jäsenetuhintaan
(mm. Tuottajain Tuvan ja Sahrapirtin vuokraus). Yhdistyksemme jäsenenä saat myös ajantasaista tietoa
tärkeistä asioista sekä käytettävissäsi on Suomen suurimman tuottajayhdistyksen tuki ja
vaikutusmahdollisuudet.
Jäsenpalveluita täydentävät jäsenedut, jotka mahdollistavat hyvinkin isoja hankintakustannusten säästöjä.
Aivan uutena kokonaisuutena on vastikään käynnistetty MTK Hankinnat Oy. Se on neuvotellut hyvin
merkittäviä alennuksia monista tuoteryhmistä rakennustarvikkeista autoihin. Yhteisostoissa on mukana
myös Ruotsin tuottajajärjestö LRF, jolloin olemme ostajana jo todella iso toimija. Rohkenemme väittää, että
MTK:n jäsenmaksu on hyvin nopeasti kuitattu pelkästään jäsenetujen tuomalla säästöllä.
MTK:n jäsenenä et jää yksin. Kanssasi on vahva järjestö ja sen jäsenten verkosto.
Lue lisää, mitä kaikkea saat MTK:n jäsenenä:
https://www.mtk.fi/jasenyys
https://www.mtk.fi/jasenpalvelut

https://www.mtkhankinnat.fi

Perheenjäsenet myös MTK Lounais-Häme ry:n jäseniksi
Muistattehan, että jäsenmaksumme on tilakohtainen ja perheenjäsenistä ei mene lisämaksua. Eli
kannattaakin ilmoittaa myös nuoret perheenjäsenet jäseniksemme. Kaikki 15-vuotta täyttäneet voivat olla
jäseniämme. Näin myös he pääsevät osallistumaan tapahtumiimme ja nauttimaan jäseneduistamme!
Ilmianna itsesi tai naapurisi – SPV:n vuonna 2020 tehneiden huomioiminen
Johtokunta on jälleen päättänyt huomioida viime vuonna (2020) sukupolvenvaihdoksen tehneitä uusia
viljelijöitä. Nyt tarvitsemme teidän apuanne. Ilmoittakaa tilallanne tehdystä sukupolvenvaihdoksesta tai
ilmoituksen voitte tehdä myös, jos tiedätte jonkun naapuritilan, jolla on tehty sukupolvenvaihdos.
Sukupolvenvaihdoksen tehneen ei tarvitse olla meidän jäsenemme. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla
osoitteeseen: janette.koskinen@mtklounais-hame.fi

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 2021
Tulevan vuoden aikana pyrimme järjestämään perinteisiä tapahtumia mm. Viljelijöiden vesijumppa,
koulutukset, kesän saunaillat, Peltotreffit, kunhan niitä on turvallista järjestää covid-19 tilanne ja sen
asettamat rajoitukset huomioiden. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään myös heti, kunhan tilanne sen
turvallisesti sallii.
Peltotreffejä ei ole unohdettu ja kehittämis- ja suunnittelutyötä tehdään kaiken aikaa ja ne pyritään pitämään,
kunhan covid-19 tilanne niiden järjestämisen turvallisesti mahdollistaa. Näillä näkymin tämä on aikaisintaan
syksyllä.
Vesijumppa on tällä hetkellä tauolla ja ilmoitamme tekstiviestillä sekä kotisivuillamme, kun sitä jälleen
pystytään jatkamaan.
KOULUTUKSET VERKOSSA
Covid-19 pandemia on muuttanut toimintatapoja ja useat tilaisuudet sekä koulutukset ovat nyt siirtyneet
verkkoon. Näihin voi jokainen osallistua turvallisesti mistä tahansa.
Hämeen viljelijätuki-info 2021 järjestetään myös näillä näkymin vain etänä 30.3.2021.
Lisätietoa koulutuksista ja muista tapahtumista löydät alla olevista osoitteista:
https://www.mtk.fi/koulutus
http://kasvuahameessa.fi/tapahtumat/
https://www.mtk.fi/jasenillat
Ajankohtaista tietoa tajoaa:
Yhdistyksen kotisivu osoitteessa – www.mtklounais-hame.fi
Avoin Facebook-sivumme (MTK Lounais-Häme ry) www.facebook.com/MTKLounaisHame sekä suljettu
Facebook-ryhmämme (MTK Lounais-Hämeen jäsenille) www.facebook.com/groups/313579728765615/
Käykää tykkäämässä avoimesta sivusta sekä liittymässä suljettuun ryhmään. Ryhmässä voidaan käydä
keskustelua ajankohtaisista asioista turvallisesti vain jäsenten kesken.
Lisäksi viestitämme sekä sähköpostilla että tekstiviestein tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. ILMOITATHAN
PUHELINNUMEROSI JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI jäsenrekisteriin sihteerille, jotta pysyt ajan tasalla.
Muita seurattavia sivuja:
MTK – www.mtk.fi ja Facebookissa MTK sekä MTK Häme sivut.
Kasvua Hämeessä – www.kasvuahameessa.fi
MTK Lounais-Häme ry:n johtokunta vuonna 2021 – OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Puheenjohtaja Simo Horkka p. 0400 480 295
Ensimmäinen varapj. Iina Närvänen p. 040 727 9173
Toinen varapj. Eero Pura p. 0400 931 134
Rahastonhoitaja Timo Heinilä p. 045 671 0216
Hannu Ali-Lekkala p. 050 546 6354
Antti Jaakkola p. 040 591 1693

Martti Klemelä p. 050 545 1942
Aku Länninki p. 040 526 5928
Sami Mustajärvi p. 050 586 4063
Carita Pura p. 050 9181 295 (uusi)
Sini Torvinen p. 0400 773 224
Marko Virtaranta p. 040 501 7472

Sihteeri Janette Koskinen p. 044 981 4192 - janette.koskinen@mtklounais-hame.fi
MTK Lounais-Hämettä edustamassa ja vaikuttamassa:
MTK Hämeen johtokunnan puheenjohtajana Lassi-Antti Haarala 040 589 5238 (Humppila) ja johtokunnan
jäsenenä Antti Jaakkola 040 591 1693 (Tammela). Sekä MTK:n valtuuskunnassa Marianne Mänki 050 569
7898 (Jokioinen). Lisäksi MTK Lounais-Hämeellä on useita edustajia eri valiokunnissa.
Sahrapirtti ja Tuottajain Tupa – uudistetut tilat vuokrattavana jäsenetuhintaan
MTK Lounais-Hämeen hankkeella UUDISTETTU Tammelan SAHRAPIRTTI (mm. makuutilat yläkerrassa ja
uusi keittiö) ja kunnostettu TUOTTAJAIN TUPA Ypäjällä vuokrattavana jäsenetuhintaan! Sahrapirtin
vuokraajana toimii Arto Rämö puh. 040 580 0195 ja Tuottajain Tuvan vuokraajana toimii Aki Marttila puh.
040 732 5422. Lisätietoa myös www.mtklounais-hame.fi

MTK Hämeen johtokunnan puheenjohtajan tervehdys
MTK Hämeen Liiton johtokunta vuoden ensimmäisessä kokouksessaan valitsi minut johtokunnan
puheenjohtajaksi. Olen toiminut liiton johtokunnassa MTK Lounais-Hämeen edustajana nyt 10
vuotta, josta viimeiset 6 vuotta varapuheenjohtajana. Kiitos tästä luottamuksesta! Toivottavasti
pystyn vaikuttamaan tällä näköalapaikalla myös Lounais-Hämeen yhdistyksen jäsenten hyväksi.
Nyt teillä ja meillä on suora linja liiton maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle.
Koen tehtävän johtokunnan puheenjohtajana vaativaksi mutta myös kiinnostavaksi. Liitollahan on
yli 103-vuotiset perinteet Hämäläisten tuottajien edunvalvojina, joten jo perinteet velvoittavat
hoitamaan tehtävän luottamuksen arvoisesti.
Minulla on maatila Humppilassa, jossa harjoitan viljan, valkuaiskasvien, antibioottivapaan sianlihan
tuotantoa ja metsätaloutta. Olen viljellyt maata vuodesta 1987 ja kotitilaani sukupolvenvaihdoksen
jälkeen päätoimisesti noin parikymmentä vuotta. Olen koulutukseltani agrologi. Maatilani työllistää
sesonkiaikoina lisäkseni yhden työntekijän. Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta, jotka ovat
muuttaneet työn ja opiskelujen perässä muille paikkakunnille.
Elämme poikkeuksellista aikaa, Korona asettaa ankarat kokoontumisrajoitukset. Emme voi
kokoontua erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin niin kuin haluaisimme ja sen vuoksi meidän tulee
viestiä näillä kirjeellä, sähköpostein ja teams-kokouksin.
MTK järjestää jäsenistölle jäseniltoja ja webinaareja eri aiheista virtuaalisena. Niistä saa
ajankohtaista tietoa eri teemoista ja edunvalvonnasta, kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus.
Löytyy MTK:n netti- ja facebook -sivuilta, myös tallenteet.
Edunvalvonnassa tavoitteenani on jäsenten taloudellisten edellytysten parantaminen ja
hyvinvoinnin edistäminen. Paikallisyhdistyksen toiminta on äärimmäisen tärkeätä yhteisöllisyyttä
lisäävää ja hyvinvointia parantavaa ruohonjuuritason työtä. Lounais-Hämeen yhdistyksen toiminta
on poikkeuksellisen laajaa ja monipuolista, jokaiselle on jotakin aktivoivaa tarjolla. Tämän
mahdollistaa innokkaat ja sitoutuneet toimijat yhdistyksessä. Iso kumarrus teille. Tuen
mahdollisuuksieni mukaan tätä teidän työtänne. Keskusteluyhteytemme on ollut tähän asti
mutkatonta ja uskon sen jatkuvan edelleen välittömänä ja aktiivisena. Kaikenlainen palaute ja
aloitteet asioiden edistämiseksi huomioin omassa toiminnassani.
MTK:n järjestöuudistus konkretisoituu tänä vuonna jäsenille mm. jäsenmaksu-uudistuksena ja
laajoina hyvinä jäsenetuina. Jäsenetuihin kannattaa tutustua, niillä saa rahanarvoista etua.
Jäsenmaksuilla mahdollistetaan MTK:n edunvalvonta niin maakunnallisella, kansallisella kuin EUtasollakin. Jäsenmaksuperusteista tulee erikseen tietoa.
Muutokset MTK:n Hämeen henkilöstössä:
Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kataja lopettaa tehtävässä helmikuun lopussa. Uutena
toiminnanjohtajana jatkaa meille jo tuttu agronomi Päivi Rönni. Päivi on helposti lähestyttävä
aktiivinen toimija, jolla on jo entuudestaan kokemusta MTK:n Hämeen toiminnanjohtajan
tehtävästä. Hän tunnistaa jäsenistön tarpeet, siksi liiton toiminta jatkuu saumattomasti vakaalla
pohjalla.
Kenttäpäällikkönä on aloittanut agrologi Elina Nummela 18.1.2021. Tehtävä on osittain uusi ja
tehtävänkuvaan kuuluu mm. jäsenten palvelut, jäsenviestintä sekä liiton edunvalvontatyö,
hankehallinto ja taloushallinto. Pitkäaikainen liiton toimistosihteeri Riitta Kuivasaari jäi pois liiton
töistä vuodenvaihteessa.
Vielä lopuksi: Kannustan jäseniä ryhtymään kunnallisvaaliehdokkaiksi. Tärkeää on tuoda tuottajien
näkemys esille kuntien päätöksenteossa maankäyttöön, kaavoitukseen, palveluihin sekä esim.
kunnan ruokapalveluhankintoihin.
Haasteellisista ajoista huolimatta yhteistyöllä saamme enemmän aikaan. Pidetään toisistamme
huolta!
Lassi-Antti Haarala
MTK Häme puheenjohtaja v. 2021

