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Minna Häkkinen, puheenjohtaja
Syrjälän e 63, 40950 MUURAME
050 596 9931
minnaehakkinen(at)gmail.com
*****
Olen muuramelainen maatalousyri äjä. Päätuotantosuunta lallamme on naudanlihantuotanto
ml. emolehmätuotanto sekä maitorotuisten vasikoiden välikasvatus. Lisäksi lallamme on metsätalou a. Kolmasosan työajastani teen maatalouden verokirjanpitoja ja eu-tukihakemuksiin lii yvää suunnitelmaa yms. Harrastuksiin ei juurikaan jää aikaa, lähinnä työkuntoa ylläpitävää lenkkeilyä satunnaises sekä edunvalvontaa paikallisessa tuo ajayhdistyksessä ja kunnallispoli ikassa.

Helena Kirjavainen, sihteeri
Karkeenlenkki 170, 41880 OITTILA
040 740 4478
helena.kirjavainen@phpoint.ﬁ
*****
Olen vilja lallinen Korpilahden Oi lassa. Viljanviljelyn lisäksi teen koneurakoin a, pelto- ja verokirjanpitoja sekä toimin MTK:n ja Oi lan maamiesseuran sihteerin tehtävissä.

Jarkko Nurminen, varapuheenjohtaja
050 430 2141
jarkko.nurminen(at)aholanrai .ﬁ
*****
Pikku lallisena Putkilahdesta on hyvä olla pienen ihmisen. Aloi elin lanpidon vuonna 2009, kun
toteu mme spv:n ko lallani. Lehmät läh ja pellot jäi.
Päätutantosuunta on viljanviljely, mu a lavenne una herneeseen ja muutamaan muuhun marginaalikasviin. Ikää on toistaiseksi alle 40 ja peltoa liian vähän päätoimiseksi, mu a jos tässä jotain
palkkatyötäkin vielä löytyisi. Elämä on yhtä oppimista vielä lanpidossa.

Mervi Säynätmäki, jäsen
050 517 1780
*****
Olen Mervi Säynätmäki, maatalousyri äjä Korpilahden Tikkalasta. Perheeseen kuuluvat Miika sekä
lapset Veera ja Niklas. Johtokunnan jäsenenä olen ollut vuodesta 2004.
Uusi robo piha o valmistui v. 2005 ja nyt 2011 laajensimme toiselle robo lle. Nuorkarjan kasvatus ulkoiste in hiehohotellille.
10 vuoden lanpitomme aikana Ohelan lalla asiat ovat muu uneet paljon siitä kun aloi mme
pienessä parsinavetassa. Nyt olosuhteiden ollessa kunnossa keskitymme täy ämään navetan
kestävällä eläinaineksella ja tuo amaan laatumaitoa.
Oman perheen lisäksi sydäntä lähellä ovatkin nuo eläimet, lomat vietetään matkustellessa ja hyvä
ruoka on kai eräänlainen harrastus sekin!

Asko Mäkinen, jäsen
Pukkimäen e 117, Muurame
040 753 8522
asko.mcinen@gmail.com
*****
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Markus Mäkelä, jäsen
Muurame
040 053 0015
*****

Kari Ilmonen, jäsen
Rutalah
0400 347 440
*****
Olen 49 v. sianlihan tuo aja Korpilahden Rutalahdesta. Perheeseen kuuluu avovaimo ja 13- ja
15-vuo aat pojat. Vaimo käy lan ulkopuolella töissä. Harrastan hirvenmetsästystä ja kesällä
veneilyä Päijänteellä.

Elina Tammivuori, jäsen
Muurame
elina.tammivuori@hotmail.com
*****

Tiia Vilen-Siltala
Saakoski
0400 547778
*****
Olen hevos lallinen Korpilahden Saakoskelta Aamuyön Hevos lalta.
Perheeseeni kuuluu aviomies ja 3 lasta.
Suori n hevosenvalmentajatutkinnon 1998.
Hevostallimme valmistui 2002, josta maatalousyri äminen alkoi.
Tilamme tarjoaa hoitopaikkoja hevosille ja poneille, pienimuotoista ratsastustun toimintaa lapsille shetlanninponeilla ja kesällä ponileirit.

