Viikkoviesti 7., vko 40
Keski-Suomessa
MTK Keski-Suomen toimintaa
•

•

•

•

•

Liitossa on tapahtunut lokakuun alussa toimihenkilömuutoksia. Anjan jäädessä
opintovapaalle toimintavastuun on ottanut Elina Nummela ja järjestöagrologina toimii
Amanda Vesiaho. Lue lisää ja tarkista päivitetyt yhteystiedot nettisivuilta.
MTK KoneAgriassa 10.-12.10.2019
- Jäsenhintaisen lipun (13€) saat näyttämällä jäsenkorttia kassalla. Sähköisen
jäsenkortin voit muuten ladata täältä, kulkee puhelimessa kaikkialla kätevästi
mukana!
- MTK Keski-Suomen toimihenkilöitä ja maaseutunuoria messuilla joka päivä
jututettavissa MTK:n pisteellä A 528.
- Perjantai on maaseutunuorten päivä! Tule pisteelle tapaamaan nuoria ja
osallistumaan kuvakilpailuun. Palkintona hotellilahjakortti ja lohdutuspalkintoja.
- MaNulle illallinen perjantaina 11.10.2019 ravintola Jalossa, Jyväskylässä.
Omakustanneruokailu, ilmoita osallistumisesi Facebookissa tai Amandalle 044 709
0109.
Mistä apua erilaisissa kriisitilanteissa? Liiton sivuille on koottu auttavia numeroita ja
keskusteluforumeita haastaviin maataloustilanteisiin, perhetilanteisiin, naisille, miehille,
alkoholiongelmiin sekä talousvaikeuksiin.
WANTED: Maaseutunuorten valiokuntaan avautuu vuoden vaihteessa kolme loistavaa
vaikuttamisen paikkaa. Haemme kahta nuorten edustajaa sekä yhtä MHY-edustajaa.
Valiokunnan jäsenenä saat ympärillesi vahvan vaikuttajajoukon, mahdollisuuden
edunvalvontaan ja kouluttautumiseen sekä kuluttajatapahtumien ja tempauksien
järjestämiseen. Lisätietoja saat nykyiseltä puheenjohtajalta Henna Laulajaiselta 040 5789
812 ja Amandalta.
WANTED: Kummitila kansanedustajalle! Nuorehko, innostunut, eteenpäin katsova viljelijä
Keski-Suomesta, tulee mukaan kertomaan Keski-Suomen kansanedustajille omasta
elinkeinostasi, voit päästä tutustumaan eduskuntaan. Tällä hetkellä haemme kahta tilaa:
kasvinviljelytilaa Keski-Suomen alueelta sekä tilaa pohjoisesta Keski-Suomesta,
tuotantosuuntaan katsomatta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Amandalle.

Muiden kumppanien toimintaa Keski-Suomessa
• Tiedätkö tilallesi kohdistuvat ulkopuoliset uhkat? Osaatko toimia kriisitilanteissa?
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää maatilojen varautumiskurssin 13.11.2019
ilmasotakoululla Tikkakoskella. Kurssi on avoin kaikille Keski-Suomen viljelijöille ja
karjatiloille. Ohjelma ja ilmoittautuminen mpk:n sivuilla.
• Keski-Suomen ruokakartta kutsuu tutustumaan lähellä tuotettuun ruokaan. Karttaan on
koottu esimerkkejä Keski-Suomessa tuotettavista raaka-aineista ja elintarvikkeista, joita voi
ostaa suoramyyntitiloilta tai kauppojen hyllyiltä. Käy tutustumassa karttaan täällä.
• MHY Keski-Suomen toiminnallinen luontopäivä 18.10. Rapeikon luontopolulla Pihtiputaalla.
Lue lisää täältä.
• 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

Muualla
• Minä muutoksessa – uskallanko ottaa askeleen? Melan järjestämä
maatalousyrittäjien hyvinvointipäivä 21.11.2019 Laukaassa. Ohjelma ja
ilmoittautuminen melan sivuilla.
• Viljatori on viljan sähköinen kauppapaikka. Nyt siitä on julkaistu myös
mobiiliapplikaatio. Käy lataamassa se puhelimesi sovelluskaupasta. Lisää tietoa
aiheesta täältä.
Uudistunein syysterveisin liiton väki Elina & Amanda
www.keski-suomi.mtk.fi
Facebook: MTK Keski-Suomi
Instagram: mtk_keski_suomi

