Jäsenposti 3/2021 maaliskuu
MTK:n ja MTK Keski-Suomen terveisiä
Koronakaan ei ole estänyt tuttua keväistä henkäystä ilmassa ja talitintin laulua, kevät tulee väistämättä
Yhdistyksissä sihteerit eivät ole välttämättä ennättäneen näitä tuulahduksia tunnustelemaan, kun jäsenuudistus on työllistänyt heitä melkoisesti. Uskon teidän keskisuomalaisten MTK-jäsenten liittyvän kiitoksiin, jotka järjestön korkein johto on kohdistanut yhdistysten asioita hoitaville:

Valtavan ison kiitoksen kohdistamme Teille MTK-yhdistysten vapaaehtoistyötä tekevät
sihteerit ja jäsensihteerit ja MHY:n jäsenvastaavat, jotka olette joutuneet em. virheiden
takia vastaamaan kymmeniin ja satoihin jäsenten yhteydenottoihin. Vilpitön anteeksipyyntö ja pahoittelut ongelmista, jotka ovat tuoneet harmia myös teille jäsenet, sekä erityisen nöyrä anteeksipyyntö ongelmien aiheutumisesta em. jäsenasioita hoitavat henkilöt.
Juha Marttila

Jyrki Wallin

MTK:n johtokunnan puheenjohtaja

MTK:n toiminnanjohtaja

Kurkista Oivaan, sillä sinulla on Oivassa toimiva sähköposti, kun olet saanut tämän jäsenviestin. Oivassa pääset näkemään omat laskutusperusteesi, sähköisen jäsenkorttisi sekä tutustumaan jäsenetuihin ja koulutuksiin jne. Oivaan pääset kirjautumaan täältä

MTK:n koulutuksia ja tapahtumia verkossa, tutustu!
•

•

•

MTK:n lihavaliokunnan alaiset verkostot järjestävät keväällä avoimia kokouksia, joihin toivotaan jäseniä mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki. Alla verkostojen kokoukset ilmoittautumislinkkeineen:
o Nautaverkoston kokous 16.3 kello 12-15
o Nautaverkoston keskustelutilaisuus 22.3 kello 11-13
o Kananmunaverkoston kokous 25.3. kello 12-15
o Siipikarjanlihaverkoston kokous 6.4. kello 12-15
26.3. klo 9-12 YKSITYISTIE-studiossa ratkotaan yksityistiekysymyksiä, jota murehditaan tiekunnissa ympäri Suomen. Tilaisuudessa käydään läpi esimerkkitapauksia ja vastataan osallistujien
ennakkoon lähettämiin kysymyksiin. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Tieyhdistys ja
MTK. Jäsenetuna MTK:n jäsenille webinaari on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 25.3.
mennessä täältä.
MTK:n webinaarit ja niiden tallenteet sekä jäsenkoulutukset löydät täältä. Laita kiinnostavat
päivät jo kalenteriin!

Muuta ajankohtaista tarjolla
•

•

18.3. klo 13-14 Maatalousmaan käytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona -keskustelutilaisuus. OPAL Life -hankkeen tilaisuudessa keskustellaan viljelijöiden ajatuksista ilmastonmuutoksesta, kerrotaan maankäytön merkityksestä maatalouden kokonaispäästöissä ja millaisia päästövähennyksiä saavutettaisiin maankäytön muutoksilla sekä saadaan tietoa maaperäseurannan havainnoista. Ilmoittaudu mukaan täältä.
22.3. klo 15 hevosalan vaikuttamistyön -webinaari "Case Kuntavaalit". Hippolis ry, MTK, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto ovat yhdessä koonneet hevosalan vaikuttamistyöhön
liittyvän koulutuspaketin teemalla ”Case Kuntavaalit”. Tule mukaan kuulemaan, kuinka

•

•

pystymme vaikuttamaan kuntavaaleissa sekä niiden jälkeen tehtävässä päätöksenteossa. Webinaarissa esitellään myös Hevosalan kuntavaaliohjelma 2021. Ilmoittautuminen 19.3. mennessä täältä.
24.3. klo 12:15-13:45 Webinaari-sarja Peltoviljelyn mahdollisuudet avomaavihannesten viljelystä kiinnostuneille, järjestäjänä Innostu tiedosta –hanke MTK Pohjois-Savo ja. Koko sarjan teemat ja ilmoittautuminen täältä
8.4. klo 13 Viljellen ja varjellen – arvostaen vai arvostellen –verkkoseminaari. Seminaarissa keskustellaan maaseutuyrittäjien hyvinvoinnista ja tukitoimista sekä tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi pohditaan maatalousyrittäjän, paikallisseurakunnan sekä kirkon suhdetta. Ilmoittautuminen 7.4. mennessä täältä. Ohjelma löytyy tämän viestin liitteenä.

Nuorille jäsenille suunnattuja juttuja!
•
•

•

Itä- ja Keski-Suomen maaseutunuorten instalivet joka toinen perjantai klo 18 @Savomanu- Instagram -tilillä. Seuraava live perjantaina 19.3. klo 18!
Eteläisten liittojen manujen järjestämät Maaseutunuorten keskiviikkokahvit vaihtuvilla teemoilla klo 14-15 Teamsissa. Seuraavat kahvit 24.3. ja Kaisa Pihlaja kertoo MTK:n johtokunnan
nuorten paikasta. Mukaan pääset ko. ajankohtana täältä
Manujen verenluovutushaaste - Eteläisten liittojen maaseutunuoret haastaa kaikki maaseutunuoret ympäri Suomen mukaan luovuttamaan verta syksyyn saakka! Jos käyt luovuttamassa
verta, ilmoita verenluovutuksesi KISSmanu-listalle (Itä- ja Keski-Suomen maaseutunuorten
oma ryhmä), ota kuva ja someta käyttämällä tunnistetta #manujenluovutushaaste2021 ja
muista tägätä @veripalvelu ja paikallinen veripalvelutoimisto. Lisää tietoa verenluovutuksesta
saat Etelämanujen nettisivuilta.

Kuntavaalien ehdokasasetteluun saatiin lisäaikaa – edelleen on aikaa ajatella kuntavaaliehdokkuutta? 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

