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Jänkäviesti sujahti nettiin
Jäsenedut ovat jäsenen ulottuvilla
Happamat sulfidimaat haussa Perämerenkaaressa

JÄNKÄVIESTI SUJAHTI NETTIIN
Lapin tuottajaliiton kymmenen vuotta julkaisema järjestölehti Jänkäviesti on muuttanut. Enää ei Jänkäviesti kolahda postiluukusta kerran vuodessa paperisena lehtenä.
Sen sijaan lehti sujahtaa MTK-Lapin nettisivuille jopa kerran kuukaudessa. Tavoitteena on nopeuttaa viestintää ja saada lehti yhä useamman luettavaksi.

Lehden historia ja uusi aika
Jänkäviestin ensimmäinen numero valmistui kesällä 2003. Sisältö noudatteli perinteistä linjaa asiantuntijoiden puheenvuoroilla ja ajankohtaisilla teksteillä. Jänkäviestissä ääneen ovat päässeet MTK:n lappilaiset jäsenet koko laajan Lapin alueella. Myös
eri tuotantosuunnat on esitelty kattavasti.
Jänkäviesti ilmestyi paperilehtenä viimeisen kerran syksyllä 2012. On ollut aika uudistaa lehteä ja saada sen toimittaminen sekä keveämmäksi että taloudellisemmaksi.
Uusi lehti noudattelee vanhan Jänkäviestin linjaa. Jutut ja tarinat kertovat ajankohtaisia asioita lappilaistuottajien näkökulmasta. Ajankohtaisuus tarkoittaa nyt entistä
nopeampaa asioiden käsittelyä ja esittelyä. Haluamme, että Jänkäviesti tarjoaa
MTK:n lappilaisjäsenille uuden ja helpon kanavan saada äänensä kuuluville ja tietoa
järjestöön, maatalouteen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista.

Ehdota juttua, kirjoita tekstiä!
Jokainen Jänkäviesti synnytetään MTK:n lappilaisjäseniä varten. Ota siis yhteyttä ja
ehdota aihetta, josta haluat muidenkin lukea. Tai kirjoita juttusi itse. Jänkäviesti voi
julkaista sen.
Toimituksen yhteystiedot ovat tämän ensimmäisen numeron lopussa. Pidätämme
kaikki oikeudet teksteihin ja Jänkäviestin sisältöön.

JÄSENEDUT OVAT JÄSENEN ULOTTUVILLA
Mitä yhteistä on HajaKaistalla, Nissanilla ja Iskulla? Ne kaikki ovat esimerkkejä MTK:n
monipuolisesta jäsenetuvalikoimasta. Kun jatkaa listaa vakuutus- ja rahoituseduilla,
erilaisilla hotelli- ja kylpylätarjouksilla sekä energiaeduilla, on jäsenen ulottuvilla kattava paketti yritystoiminnan ja siviilielämän kulujen pienentämiseen.
Suurin kysymys onkin, miten nämä rahakkaat edut saa itselleen? MTK:n järjestöagronomi Marjatta Boman kertoo muutaman vinkin. Tuotevastuuvakuutus sisältyy jäsenmaksuun ja uusi Mainio-lehti lähetetään kaikkiin jäsentalouksiin.
Vakuutuksien edut saa Bomanin mukaan vakuutusyhtiön kanssa vakuutuksista sovittaessa.
”Jos etua ei ole huomannut ottaa esille vakuutuksista sovittaessa, voi jäsenyyden ilmoittaa heille jälkikäteen. Vakuutusyhtiöt tarkastavat jäsenyyden keskusliitosta”,
Boman vakuuttaa.
Kattavat tiedot jäseneduista löytyvät sivuilta
www.mtk.fi ja sieltä tarkemmin asiaan tutustuttuaan löytää myös sen,
miten pitää menetellä
jäsenedun saamiseksi.
Nettisivuilla jäsenetujen
esittelyn yhteydessä on
tietoa myös siitä, miten
jäsenyys todetaan.
Kuvakaappaus jäseneduista kertovasta nettisivusta.

Yleensä tarvitaan jäsenkortti tai jäsennumero. Jäsennumero löytyy jäsenkortista,
”Mikäli jäsenetuun liittyy netissä hakemuslomake, siinä yleensä kysytään jäsennumeroa”, Boman sanoo.

Huomaa nämä edut juuri nyt
HajaKaista lupaa nyt järjestää MTK:n jäsenille toimivan nettiyhteyden minne tahansa
Suomessa. Sehän koskee siis myös Lappia, jossa yhteyksien kanssa on tapeltu raivon
partaalle saakka. Kampanjan mukaan MTK:n Jäsen saa kaksi ilmaista kuukautta jäsenetuna.
Lue HajaKaistasta lisää: http://www.hajakaista.fi

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT HAUSSA PERÄMERENKAARESSA
MTT Rovaniemi, Geologian
tutkimuslaitos ja Metsäntutkimuslaitos ovat aloittaneet
hankkeen, jossa yleiskartoitetaan happamia sulfaattimaita Perämerenkaaren alueella. GTK tekee vastaavaa
työtä koko Suomen rannikkoalueella maan etelähelmoista aina Perämeren rannikkoalueelle saakka. Lapissa
GTK:n kartoitus on kulkenut
GTK:n Pentti Kouri ja Hannu Hirvasniemi ottavat näytettä.
Rovaniemen
ympäristöstä
Kemijokivartta alaspäin. Kuluneena kesänä kartoittajat kulkivat esimerkiksi Keminmaan alueella.
Lapissa hanke kestää vuoden 2015 loppuun
saakka. Tavoitteena on happaman vesistökuormituksen ehkäisy. Hankkeessa kartoitettava alue kattaa muinaisen Itämeren vaiheen,
Litorina – meren peittämän alueen Lapin läänin alueella.
Runsaimmin
Maanäyte otetaan peräti kolmesta metristä.
happamia sulfaattimaita on Oulusta Satakuntaan
ulottuvalla alueella, mutta niitä on todettu esiintyvän myös Tornionjoki- ja Kemijokilaaksoissa. Sulfidimuotoinen rikki on aikojen saatossa päässyt hapettumaan ja muodostamaan lopulta rikkihappoa,
joka laskee voimakkaasti ympäristön happamuutta
ja liuottaa samalla maasta metalleja vesiliukoiseen
muotoon.
Hankkeessa selvitetään happamuutta aiheuttavien
lähteiden sijaintia ja niiden ominaisuuksia sekä laaditaan toimenpidesuosituksia happaman kuormituksen torjunnassa. MTK-Lappi on mukana tässä ohjausryhmässä.
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