MTK Keski-Suomen viikkoviesti lähetetään yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille sekä valiokuntien
ja johtokuntien jäsenille ja muille kiinnostuneille.
Viikkoviesti 9., vko 48

•

MTK Laukaa järjestää pikkujoulut Mustan Korpin Saluunassa la 30.11.2019 alk. klo 19.30
puurolla ja kinkkuleivillä.
Tule purkamaan ilmastoahdistuksen tuomia paineita yhteisessä keskustelussa MTK:n nautaasiantuntija Saara Pataman kanssa. Tietysti myös karaoken tahtiin tanssia!
Tervetuloa Laukaasta ja kauempaakin!

•

Palautekysely Ilmatieteen laitoksen kausiennusteen käytöstä ja hyödyllisyydestä. Käy
antamassa palautetta kuluneen kesän kokemuksista, niin saadaan pohjaa jatkokehitykselle.
Kysymyksiä on kymmenen kappaletta, vastaukseen menee muutama minuutti! Kysely täältä

•

IKS-alueen maaseutunuorten kuntoremppaa tarjolla! Toteutus Vierumäellä kahdessa
jaksossa; maaliskuussa ja lokakuussa 2020. Kuntoremppaan kannattaa lähteä mukaan jo
ENNEN, kuin kroppa valittaa 😊 Haku ja lisätietoja täältä

•

Valtakunnallinen Vireyttä ja voimaa -maaseutunuorten kuntoremontti Peurungassa 2020.
Kahdesta jaksosta koostuva kuntoremppa, jaksot tammikuussa ja lokakuussa 2020. Tähän
kuntoremonttiin haetaan työterveyshuollon kautta. Lue lisää

•

Yrityspaneelin perustamiseen kaivataan maatalousyrittäjiä mukaan! MTK on mukana
muutaman muun järjestön kanssa yrityspaneelin perustamisessa. Nyt olisi tosi tärkeä saada
maatalousyrittäjiä edustavasti mukaan. Paneelin kautta saadaan yrittäjien ääni kuulumaan
mm. lakivalmisteluissa. Mukaan tarvitaan eri kokoisia ja tuotantosuuntia edustavia yrittäjiä.
Lisätietoja Marko Mäki-Hakolalta (MTK:n Elinkeinojohtaja) p. 040 502 6810 ja täältä

•

Omistatko tai hallitsetko metsää? Metsäsi tuottaa monenlaisia etuja yhteiskunnalle, kuten
ilmastonmuutoksen hillintä tai metsätuotteet. Auta meitä kartoittamaan näitä hyötyjä
vastaamalla kyselyyn, jossa voit myös kommentoida minkälaisia ongelmia olet mahdollisesti
kohdannut käyttäessäsi näitä metsän tarjoamia etuja tulonlähteenäsi. Eurooppalainen
tutkimus kartoittaa metsien tarjoamia ekosysteemipalveluja (hiilensidonta,
monimuotoisuus, muut metsien tuotteet kuten marjat, sienet, riista, jne, jne). Olkaa
aktiivisia ja vastatkaa, esim. Virosta ja Tanska on jo paljon vastauksia! Linkki kyselyyn

•

Laukaan maaseututoimen terveisiä: Kun lähetätte maaseutu@laukaa.fi -osoitteeseen
sähköpostia, niin ilmoittaisitteko asianne ja nimenne lisäksi kuntanne, niin asiointi helpottuu
😊

Keski-Suomessa
MTK Keski-Suomen toimintaa
•

Mikä on lehmä -tempaus järjestettiin Jyväskylän Yliopistolla 5.11.2019. Tempauksen
tarkoituksena oli tuoda Ennuste-lehmän kautta maaseutua kaupunkiin ja kertoa kotimaisesta
ruuantuotannosta. Lue lisää

•

Postilakon aikaan Maaseudun Tulevaisuus -lehtiä on ollut saatavana liiton toimistolla ja
niitä on toimihenkilöiden ja yhdistysten voimin jaettu ympäri Keski-Suomea.

•

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 044 709
0109. Tiedot kiinnostuneista (saa myös vinkata kaveria!) toivomme 4.12.2019 mennessä
Amandalle.

•

Nuorten pikkujoulut 30.11.2019, Lievestuoreella klo 17 alkaen. Lisätietoja Keski-Suomen
maaseutunuorten Facebook-sivulla tai nettisivuilta

•

Maaseutunuorten joulutulet syttyvät 20.12.2019
Ilmoita yhdistyksesi joulutulet Lyytissä!

Muiden kumppanien toimintaa Keski-Suomessa
•

Biotalousala tarvitsee uusia osaajia – hae opiskelemaan agrologiksi Tarvaalaan,
monimuotokoulutuksen lisähaku 2.-13.12. Lue lisää täältä

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.
Luvassa alan asiantuntijoiden ajankohtaisia seminaariluentoja, joiden kantavana teemana
toimii ilmastonmuutos emolehmätilan arjessa. Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta voit
seurata ohjelmaa livelähetyksenä täältä.

•

Ruokaviraston tavoitteellinen tukien maksuaikataulu täältä

Syysterveisin liiton väki Elina & Amanda

