Viikkoviesti 8., vko 43
MTK Keski-Suomen toimintaa
•

Yhdistysten syyskokoukset pyörähtävät pian käyntiin. Poimi listalta omasi ja tule kuulemaan
paikallisyhdistyksen toiminnasta!
Uurainen
30.10. klo 19:00, Kynkkälä
Hankasalmi
31.10. klo 19:00, Revontuli, Loitsusauna
Pihtipudas
1.11. klo 11:00, Muholan monitoimitalo, Kinnula, lounas
Viitasaari
1.11. klo 11:00, Muholan monitoimitalo, Kinnula, lounas
Kinnula
1.11. klo 11:00, Muholan monitoimitalo, Kinnula, lounas
Korpilahti-Muurame 5.11. klo 13:00, Anoppila, Muurame, lounas
Jyväskylä
5.11. klo 13:00, Anoppila, Muurame, lounas
Toivakka
5.11. klo 19:00, Toivakkatalo
Kannonkoski
6.11. klo 11:00, Piispala, lounas
Kivijärvi
6.11. klo 11:00, Piispala, lounas
Saarijärvi
6.11. klo 11:00, Piispala, lounas
Karstula
6.11. klo 11:00, Piispala, lounas
Kyyjärvi(X)
6.11. klo 11:00, Piispala, lounas
Jämsän Seutu
7.11. klo 12:00, Patapirtti
Konnevesi
11.11. klo 10:00, Osuuspankki
Äänekoski
12.11. klo 17:00, Pankkari (Äki Uusi Liikuntakeskus)
Keurusseutu
13.11. klo 19:00
Petäjävesi
13.11. klo 19:00
Laukaa
21.11. klo 12:00, Peurunka
Jou-Lu
Leivonmäki

•

Liiton syyskokous 3.12.2019 klo 10 Peurungassa, ilmoittautuminen ja kahvi klo 9
(Peurungantie 85, Laukaa)
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.
Nuorten pikkujoulut 30.11.2019, seuraa ilmoittelua Maaseutunuorten Facebook-ryhmässä

•

•

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. Ilmoittautuminen päättyy
perjantaina 25.10., ole siis nopea, vielä ehtii!
• Minä muutoksessa – uskallanko ottaa askeleen? Melan järjestämä maatalousyrittäjien
hyvinvointipäivä 21.11.2019 Laukaassa. Ohjelma ja ilmoittautuminen melan sivuilla.
Ilmoittautuminen 5.11. mennessä.
• Ikääntyvien maatilapäivätoiminta - uudenlaisen toiminnan kehittämisen teemapäivä 21.11.
Petäjävedellä. Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan täällä.

Muualla
• Maatalousyrittäjä työnantajana -kurssi 4.12.2019 IsoValkeinen, Kuopio. Kurssilla tarjotaan
eväitä maatalousyrittäjille, jotka suunnittelevat ensimmäisen kerran työntekijän
palkkaamista, tai jotka jo toimivat työnantajina, ja mahdollisesti suunnittelevat ulkomaisen
työvoiman palkkaamista.
Koulutuksen aikana perehdytään työnantajan vastuisiin ja velvoitteisiin, kuten työsuojeluun
ja jaksamiseen. Lisäksi koulutuksen aikana käydään läpi työnantajan edellyttämät
lakisääteiset vakuutusmaksut ja niiden hoitaminen, työsopimuksen laatiminen,
työehtosopimuksen noudattaminen sekä www.palkka.fi –sivustoon tutustuminen.
Osallistujat pohtivat myös omia esimiestaitojaan, kuten ohjaamisen, kuuntelemisen,
puheeksi ottamisen ja varhaisen välittämisen taitoja.
Ilmoittaudu mukaan tästä.
• Loma tuo hyvinvointia ja jaksamista kiireisen yrittäjyyden arkeen. Maatalousyrittäjille ja
heidän perheilleen suunnatut tuetut lomat vuodelle 2020 ovat nyt haettavissa Maaseudun
Terveys- ja Lomahuollon (MTLH) kautta. Lue lisää täältä.
• Emolehmäpäivät 28.-29.11.2019 Vuokatissa: Tulevaisuuden Emolehmä 2019 -tapahtuma.
Tule paikalle kuulemaan alan asiantuntijoiden ajankohtaisia seminaariluentoja, joiden
kantavana teemana toimii ilmastonmuutos emolehmätilan arjessa. Lisäksi luvassa on
mielenkiintoinen tilavierailu paikallisessa loppukasvattamossa. Emolehmäpäiviin ovat
tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet tuottajat, tuotantomuodosta riippumatta. Lue
lisää täältä.
Syysterveisin liiton väki Elina & Amanda
www.keski-suomi.mtk.fi
Facebook: MTK Keski-Suomi
Instagram: mtk_keski_suomi

