Jäsenposti 6/2020 lokakuu
MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
•
•
•

•

Lue MTK:n ajantasainen koronaohjeistus täältä
MTK:n jäsenetuja on tullut jälleen lisää, uusimpana Motonet & Stark. Katso kaikki jäsenedut
täältä sekä jäsenpalvelut täältä
Konekilleri järjestetään Jyväskylässä 8.-10.10. Olemme paikan päällä tavattavissa. Lippuja ei
messuille perinteiseen tapaan myydä ovelta, vaan maksuttomat liput varataan etukäteen
laittamalla viestiä Amandalle (044 709 0109, amanda.p.vesiaho@mtk.fi) tai Elinalle (050 590
2774, elina.nummela@mtk.fi). Lähetämme paluupostilla liput sähköpostiin. Varauduthan
esittämään lipun messuilla suoraan puhelimestasi tai tulostettuna.
MTK Keski-Suomen toimiston väen kevään, kesän ja syksyn työt keskittyivät paljon MTK:n
toimihenkilöiden vuosittaisen kokoontumisen järjestämiseen Jyväskylässä. Olosuhteet
huomioiden siirryimme lyhyellä varoitusajalla järjestämään tapahtuman etänä. Tämän linkin
takaa pääset näkemään videolta päivien järjestämistä meidän näkökulmasta.

Nuorille
•
•

•

KoneKillerin yhteydessä järjestetään MaNulle yrittäjän eväitä -tapahtuma 8.10. Lisätietoja
tulossa, alustava ohjelma Facebookissa tai Maitoyrittäjien nettisivuilta
Tänä vuonna Maaseutunuorten syysparlamentti järjestetään poikkeuksellisesti pienemmällä
kokoonpanolla. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan MaNut
kokoontuvat miniparlikseen Viilu vinossa -tapahtuman merkeissä Iisalmen Runnilla 7.8.11.2020. Katso ohjelma ja ilmoittaudu 16.10. mennessä täältä!
MTK:n nuorten valiokuntaan haetaan Keski-Suomen edustajaa kaudelle 2021-2023.
Nuorten valiokunnassa on loistava tilaisuus kehittää nuorten toimintaa, tutustua
edunvalvontaan, tuoda nuorten tuottajien ääni kuuluviin ja tavata muita nuoria ympäri
Suomen! Lisätietoja liiton nettisivuilta ja hakemukset 19.10.2020 mennessä
amanda.p.vesiaho@mtk.fi

Muuta ajankohtaista
•

•
•
•
•

•

Korona-tuet ovat edelleen haettavissa! Älä jää asian kanssa yksin, ProAgria Keski-Suomi
avustaa maksuttomasti tuen selvittelyssä ja hakemisessa! Tarvittaessa ota yhteyttä EevaLiisa Kivimäkeen p. 040 576 8740 Lisätietoja täältä.
Keski-Suomen matkailu & ruoka – ruokamatkailu – osallistu ja vaikuta -työpaja 6.10.2020 klo
8:30-12:00. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.
Yksissä -hankkeen ja Välitä viljelijästä -projektin Miesten turinailtojen ajankohdat löydät
tämän sähköpostin liitteestä.
Melan maatalousyrittäjien hyvinvointipäivä Peurungassa. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
tämän linkin kautta.
Onko lomakuumetta? Tekisikö mieli päästä hiihtämään ja laskettelemaan? MTK-liittojen
jäsenten talven aloitusloma Rukalla 10.-13.11.2020. Lue lisää ohjelmasta ja hinnasta tämän
linkin takaa.
Maatalousyrittäjille alkaa uusi Kelan KIILA-kuntoutuskurssi ensi vuoden alussa Peurungassa
Laukaassa. Kurssi alkaa tammikuussa ja hakuaika päättyy 15.12.2020. Kuntoutus on
maksutonta ja kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.
Kuntoutuksen ajaksi on mahdollista hakea sijaisapulomitusta. Lisätietoja täältä

JAKELU: Kaikki MTK Keski-Suomen jäsenet
Aurinkoista lokakuun alkua toimistolta toivottelee
Elina & Amanda

