Jäsenposti 4/2020
MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
•
•
•
•

Lue MTK:n ajantasainen koronaohjeistus täältä
Yrityskylä Keski-Suomi aukeaa syksyllä 2020, MTK Keski-Suomi mukana, lue lisää
MTK Keski-Suomen kevätkokous käytiin etänä – puheenjohtaja avasi kokouksen traktorin
ratista! Lue lisää
Lunastuslaki on uudistumassa – MTK Pirkanmaa järjestää tietoiskun aiheesta 5.6.2020 klo
13. Mukaan pääset jäsensivulle kirjautumalla - täältä

Viljelyasiaa
•

Viljelijä, kauppaa viljasi Viljatori.fi-palvelun avulla!

Apua tarjolla
•

•

•

•
•

•
•

Maatalouden kriisitukea tarjolla. Lue lisää täältä
o ProAgria Keski-Suomi sai hankerahoitusta, jonka turvin voidaan avustaa yrittäjiä
hakemusten teossa. Hankkeen tuella apu on maksuton ja voi sisältää myös
koronatuen hakemisen.
Yhteyshenkilöt Keski-Suomessa ovat:
Eeva-Liisa Kivimäki p. 040 576 8740, eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi
Mirja Pummila p. 0400 932 054, mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi
Hannu Laitinen p. 0400 321907, hannu.laitinen@proagria.fi
o Valtakunnallinen ELY-keskuksen neuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9-15,
numerossa 0295 024 800
Sähköisten järjestelmien ja suomi.fi valtuuksien käytössä neuvoo Yritys-Suomi
puhelinpalvelu, numerossa 0295 020 500
Onko tilasi työvoimaa vailla? toitasuomesta.fi -sivustolla rekisteröitymällä voi laittaa
avoimen työpaikkailmoituksen. Mikäli kaipaat tukea kausityöntekijöiden rekrytointiin, voit
olla suoraan yhteydessä: Eva Udeh puh. 050 5348304, joka toimii Keski-Suomen alueen
työvoimaneuvojana.
Maaseudun tukihenkilöverkon koronasarjassa on nyt ilmestynyt video parisuhdeteemalla.
Koronakevät on tuonut mukanaan monenlaisia kysymyksiä perheisiin ja parisuhteen
hyvinvointi vaikuttaa sekä henkilökohtaiseen että koko perheen jaksamiseen. Lue artikkeli
Tasa-armoa perheeseen ja katso video Parisuhde voimavarana koronakeväässä
Kela - Kasvokkainen kuntoutus jatkuu kuntoutuspalveluissa 1.6. alkaen
Maaseudun Terveys-ja lomahuolto käynnistää tuetut lomat tauon jälkeen 28.6.2020 kuten
myös muut lomajärjestöt. Yli 70-vuotiaiden tuettuja lomia ei kuitenkaan järjestetä
kesälomakaudella 2020 koronaepidemian vuoksi. MTLH ei myöskään järjestä
pitkäaikaissairaiden ja vammaisryhmien lomia kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Lisää täältä
Uusi Kiila-kuntoutuskurssi alkaa syksyllä Kalajoella, lue lisää täältä
Kaipaatko apua ympäristöhoitoon liittyvien suunnitelmien laatimisessa? Saarijärvellä
Tarvaalassa on ensi syksynä (syys-joulukuu) AMK-agrologi-opiskelijoilla opintojakso
Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito, jonka puitteissa opiskelijoilla olisi mahdollisuus
tehdä ympäristönhoitoon liittyviä suunnitelmia osana opintoja. Aiheet liittyvät kosteikkoihin,
suojavyöhykkeisiin, perinnebiotooppeihin tai maisemanhoitoon. Lisätietoja voi kysy Tarja
Stenmanilta p. 040-7545869 ja tarjastenman3@gmail.com

Nuorille
•

•
•

Maaseutunuorten instagram-livet jatkuvat perjantai-iltaisin aina juhannukseen saakka.
Livet järjestetään @mtk.maaseutunuoret -instatilillä ja klo 20.15. alkaen. Mukaan voi liittyä
vaikka peltotöiden ohessa! Tulevan perjantain instaliven vetää Etelä-Savon manut ja
Saunalive!
Sinä nuori, osallistu Maaseutunuorten valokuvauskampanjaan ja tienaa taskurahaa!
Ilmianna tulevaisuuden Manu! Oletko se sinä, vai joku tuttavasi, joka tekee asioita eri
tavalla kuin muut? Kenellä on uusimmat ja uskaliaimmat viljelymenetelmät käytössä? Kuka
on edelläkävijä ja saa hymyn muidenkin huulille? Onko tuttavapiirissäsi joku, joka on
innovatiivinen tai on mukana mielenkiintoisissa projekteissa? Lue lisää!

Muuta ajankohtaista
•

•

•

Miten tutkimus, koulutus, neuvonta ja muut toimijat tukevat maatalousyrittäjiä uuden
vuosikymmenen älymaatalouden rakentamisessa? Älymaatalous -webinaarisarja
meneillään, Ilmoittaudu mukaan
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter on aloittanut IkäFarmi -aktivointihankkeen,
jonka tarkoituksena on valmistella yritysryhmähanke keskisuomalaisten maaseudun
yrittäjien kanssa ikääntyvien maatilatoiminnan kehittämisen ympärille. Uudenlaista
maaseudun liiketoimintaa on kokeiltu parissa GeroCenterin hallinnoimassa hankkeessa,
positiivisin kokemuksin. Yritysryhmähanke mahdollistaa yrityskohtaisemman liiketoiminnan
suunnittelun yhdessä toisten samankaltaisen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden
yrittäjien kanssa melko pienin kustannuksin. Hanke etsii nyt mukaan
yritysryhmähankkeesta kiinnostuneita keskisuomalaisia maaseudun yrittäjiä.
Aktivointihanke toteutuu ajalla 1.6.-31.8.2020. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
projektityöntekijä Laura Kymäläiseen, p. 044 799 3986 tai laura.kymalainen@gerocenter.fi.
Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa viljelyksille etenkin Itä- ja KaakkoisSuomessa. Aiheesta on tehty kansalaisaloite valkoposkihanhien metsästyksen sallimiseksi.
Aloitteen pääsee allekirjoittamaan linkistä tai lue aiheesta lisää MTK Pohjois-Karjalan
sivuilta

JAKELU: Kaikki MTK Keski-Suomen jäsenet
Sopivassa suhteessa aurinkoa ja sadetta toivotellen,
etätöiden parista liiton väki Elina, Amanda ja Emma-Sofia

