MTK Keski-Suomen viikkoviesti lähetetään yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille sekä valiokuntien
ja johtokuntien jäsenille ja muille kiinnostuneille.

Viikkoviesti 5., vko 25
MTK Keski-Suomen toimintaa
• Maatilan avoimet ovet: 19.6. Juonolan tila, Konnevesi, 2.7. Salmelan tila, Jyväskylä, 20.7.
Tammivuoren tila, Muurame, 31.8. Pukkimäen lammastila, Muurame. Lisätietoja liiton
nettisivuilta täältä.
• Maaseutunuorten PerjantaiPirtelö 28.6. klo 19 Mustan Korpin Saluuna, Laukaa. Tsekkaa
tapahtumasta lisää.
• Suomalaisen ruoan päivä 4.9.2019. Ruokaa omasta maasta -lippuja voit tilata täältä. Seuraa
ilmoittelua, tulossa vinkkejä kuluttajatyöhön!
• Osta tilalta! -päivä 14.9.2019. Ilmoita tilasi mukaan täällä.
• MTK on hakenut jälleen uusia Kiila-kuntoutuskursseja jäsenilleen. Haku jatkuu 28.9.2019
asti. Lisää tietoa kurssista löydät täältä.
• Miltä kuulostaisi Kreikan lämpö, upeat maisemat ja maistuva Välimeren ruoka? Nyt on
mahdollisuus päästä nämä kokemaan, sillä MTK-liitot järjestävät jäsenmatkan Kreikkaan 7.14.10.2019. Matkaohjelma, lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet täältä.
• WANTED: Kummitila kansanedustajalle! Nuorehko, innostunut, eteenpäin katsova viljelijä
Keski-Suomesta, tulee mukaan kertomaan Keski-Suomen kansanedustajille omasta
elinkeinostasi, voit päästä tutustumaan eduskuntaan. Lue lisää täältä.
Toivo-hankkeen toimintaa
• Toivo-hanke päättyy kesäkuun loppuun ja kiittää kaikkia tapahtumiin osallistuneita,
podcasteja ja videoita kuunnelleita, lehtiä ja kalentereita lukeneita sekä kaikkia
yhteistyökumppaneita!
• EU-tukikalenteri julkaistaan pian, paperiversiota odotellessa voit käydä lukemassa sähköisen
version täältä.
• Muista myös hankkeen podcastit ja Youtube-videot!

Muiden kumppanien toimintaa
• Muistathan Välitä viljelijästä -hankkeen? Projekti tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista
keskusteluapua sekä ostopalvelusitoumuksia tarvitseville. Ota yhteys projektityöntekijä Eila
Eerolaan 050 331 5204 tai eila.eerola@mela.fi
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Muualla
5.7. klo 18-00 ManuPileet Okrassa. Maaseutunuoret & manuhenkiset kokoontuvat Okrajatkoille Kyntäjän tuvalle. Jos majoitus Oripään suunnilta tai kimppakyyti Keski-Suomesta
kiinnostelee, ota yhteyttä Elinaan 050 590 2774
Luomutila: Tule mukaan Luonnon päivään 2019! Lisätietoja tapahtumasta ja
ilmoittautumisohjeet luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2019
Löytyykö sinulta jo sähköinen jäsenkortti? Lataa se puhelimeesi ja saat jäsenedut aina
mukaasi, eri medioiden maa- ja metsätalousaiheiset uutiset sekä nyt myös ilmaisen kahvin
Ärrältä. Kesä tulee ja reissujen aikana on helppo poiketa hakemassa jäsenkahvi!
Tutustu tästä MTK:n elinkeinojen kehittämis- ja edunvalvontaprojekteihin: maatalouden
sivuvirtojen markkinapaikka kiertoasuomesta.fi, maaseudun työvoiman tarjonta ja
kysyntäportaali toitasuomesta.fi & maaseudun kuljetusten edistäminen kaikkikyytiin.fi
Ympäristöministeriö kartoittaa asiakkaiden kokemuksia maankäyttö- ja rakennuslaista. Käy
vastaamassa kaava- ja maankäyttökyselyyn sekä maapolitiikkakyselyyn. Käy vastaamassa,
maanomistajien ääni ei ole tällä hetkellä vielä tarpeeksi vahvasti edustettuna!
Maaseudun tukihenkilöverkon Maaseutupuhelin on uudistunut. Palvelu toimii jatkossa
nimellä Raitti- Maaseudun tukipuhelin. Palvelu on tarkoitettu tuen tarpeessa oleville
maaseudun asukkaille. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi ihmissuhteisiin, työhön tai jaksamiseen
liittyvissä asioissa. Raitti on auki joka päivä klo 18-22 ja puheluihin vastaavat
Tukihenkilöverkon koulutetut vapaaehtoiset. Uudistunut palvelu on soittajalle maksuton.
Lisätietoja www.tukihenkilo.fi, 0400-789 481

Juhannusterveisin liiton väki Anja, Elina & Saana
www.keski-suomi.mtk.fi
Facebook: MTK Keski-Suomi
Instagram: mtk_keski_suomi

