Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen

UUTISKIRJE

3/16
Marraskuussa ja vielä
joulukuun alkupuolella
monenlaista
tapahtumaa
maaseutuhallinnon,
hankkeiden yms.
järjestämänä. Lähde
sinäkin mukaan!

Luet juuri Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen uutiskirjettä. Lähetämme uutiskirjeen
muutaman kerran vuodessa koko yhteistoiminta-alueen maatalousyrittäjille sähköpostilla. Uutiskirje
on luettavissa myös kotisivuilta ja fb:stä. Uutiskirjeessä on koostetusti tietoa yhteistoiminta-alueen
tapahtumista, ajankohtaisista asioista yms.

Maaseutuhallinnon Keuruun yta:n tarjoamia koulutuksia
alueen tuottajille
Marjanviljelyn starttipäivä
To 17.11. klo 10 - 15 Jaakontuvalla (Sammallammintie 633, 35700 Vilppula)
Aamupäivän aikaan käydään läpi mansikan viljelyä ja iltapäivällä
pensasmarjoja. Kouluttajana erikoisviljelyasiantuntija Marjo Marttinen ProAgrialta.
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä anna-liisa.liettya@keuruu.fi tai 040-648 7452.
(Koulutus on osallistujille ilmainen.) Lisätietoja tästä!

Muita tapahtumia…

Mänttä-Vilppulan 4Hhanke toiminnassa!
Mänttä-Vilppulan 4Hyhdistyksen Läheltä ja
luonnosta –hanke on
lähtenyt hyvin käyntiin.
Hanke on vienyt
lähiruokasanomaa mm.
yläkouluihin kotitaloustuntien
muodossa ja järjestää
kerholaisille lähiruokakursseja.
Myös lähiruoan/tuotteiden
jakeluvaihtoehtojen selvittely
on käynnistetty. Kannattaa
olla aktiivisesti yhteydessä
Sariin lähiruokaan liittyvissä
asioissa. Sarilta löytyy myös
yhteystietoja paikallisia
lähituotteita etsivistä
toimijoista.
Sari Pihlajamaa
sari.pihlajamaa@4h.fi tai
050-3470 109

Orivesi
Lähiruokatyöpaja 23.11.

Avomaan vihannekset ja perunan viljely
Ma 21.11. klo 10-15 Tuuhosen leirikeskuksessa (Tuuhoskyläntie 337, 34640
Mustajärvi)
ProAgrian erikoisviljelyasiantuntija Marjo Marttisen koulutuspäivässä mm.
avomaan vihannesten/perunan viljelystä, laatujärjestelmistä kasvitiloilla, luomuun
siirtyminen pähkinänkuoressa, pohdintaa ja keskustelua (suora)myynnistä (mm.
laatuvaatimukset, pakkausmerkinnät ja alkutuotannon omavalvonta).
Ilmoittautuminen 18.11. mennessä anna-liisa.liettya@keuruu.fi tai 040-648 7452.
(Koulutus on osallistujille ilmainen.) Lisätietoja tästä!

Pirkanmaalainen
lähiruokayrittäjä – lähde
kehittämään
lähiruokatuotettasi!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
20.11. mennessä:
http://etelasuomi.maajakotitalousnaiset.
fi/tapahtumat/lahiruokatyop
aja-7387

Keurusseudun maatalousyrittäjien liikunta- ja virkistymispäivä
Ti 22.11. klo 11-14 Keurusselän liikuntapuistossa (Keurusseläntie 14, Keuruu)

Muita tapahtumia…

Olitpa kasvinviljelijä, naudanlihantuottaja tai lypsykarjatilallinen, tule mukaan
ulkoilemaan ja vaihtamaan kuulumisia muiden tuottajien kanssa. Mukana on
myös TtM Minna Haapakoski sekä Mela-asiamies Sari Mäkinen-Hankamäki
keskustelemassa hyvinvoinnista. (Tilaisuus on osallistujille ilmainen.)
Ilmoittautumiset 16.11. mennessä joko Meka-hankkeen projektipäällikkö Susanna
Lahnamäelle 040-725 6603 tai anna-liisa.liettya@keuruu.fi, 040-648 7452

Keski-Suomessa
Luonnonmukaisen
tuotannon peruskurssi
22.11. alkaen

Nautailta Ruovedellä
To 8.12. Mäkelän lomatuvilla (Mäkelänjärventie 372, Ruovesi/Korkeakoski)

Luomuperuskurssi (5 pv)
täyttää luomukorvauksen
koulutusvaatimuksen ja sopii
hyvin myös tavanomaisen
viljelyn kehittämiseen.
Lisätietoa: https://keskisuomi.proagria.fi/tapahtum
at/luonnonmukaisentuotannon-peruskurssi-keskisuomessa-7375

Pirkanmaalla
Luonnonmukaisen
tuotannon peruskurssi
2017

Heidi Hiitiö (Lehmälääkärit.com) tulee luennoimaan lypsykarja/nautatiloille mm.
ensiaputeemoista. Illan tarkempi ohjelma ja aikataulu täsmentyy lähempänä,
mutta jonkinlaisia ensiapu teemoja on toivottu. Tarkoitus on aloittaa iltapäivällä
koulutuksen merkeissä ja päättää rennommissa tunnelmissa Ruoveden
maaseutuseuran tarjoamaan saunailtaan. (Koulutus on osallistujille ilmainen.)
Ilmoittautumiset 1.12. mennessä 040-648 7452 tai anna-liisa.liettya@keuruu.fi

Luomuperuskurssi (5pv)
alkaa helmikuussa 2017.
Lisätietoja https://etelasuomi.proagria.fi/tapahtum
at/luonnonmukaisentuotannon-peruskurssipirkanmaalla-5701

Vaihtoehtoja viljelyyn!

Luonnonmukaisen
tuotannon verkkokurssi

ProAgrian asiantuntijat Juhani Peltola, Eeva-Liisa Neuvonen ja Katariina Kaislo
tulevat kertomaan viljelykierron mahdollisuuksista ja hyödyistä. Vaivaako
monokulttuuri, haluatko rikastaa viljelykiertoa, miten kasvivalinta vaikuttaa pellon
kuntoon, miten luomun toimintamalleja hyödyntää tavanomaisessa tuotannossa
yms. Kannattaa ehdottomasti tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta!
Petäjävesi 9.12.
Jämsä 13.12.
Multia 15.12.

klo 10-15
klo 10-15
klo 10-15

Petäjäveden kunnanvirasto, Suutarintie 4
Jämsän kaupungintalo, Seppolantie 10
paikka ilmoitetaan myöhemmin

(Koulutus on osallistujille ilmainen.) Ilmoittautumiset 5.12. mennessä 040-648 7452
tai anna-liisa.liettya@keuruu.fi. Ilmoita myös minkä paikkakunnan koulutukseen
osallistut. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin ja voit osallistua myös
useampaan koulutuspäivään. Aikaa on varattu myös kysymyksille!

Talous ja sopimukset kuntoon – hyvinvointia unohtamatta!
Ke 11.1.2017 Virtain Marttisissa
Maija Pispa Varavoimaa farmarille –hankkeen puitteissa puhumaan mm.
maatalousyrittäjän sopimusjuridiikasta, talousteemoista, jaksamiseen ja
hyvinvointiin liittyvistä asioista yms. Seminaarissa mukana myös muita
asiantuntijoita! Ilmoittautumiset 27.12. mennessä 040-648 7452 tai annaliisa.liettya@keuruu.fi

Luomuperuskurssi (5op)
joustavasti verkko-opintoina
ja vastaa luomukorvauksen
koulutusvaatimukseen.
Lisätietoja:
https://amp.jamk.fi/asio/kur
ssiilmo/jamk/index.php?reso
urce=62056%2FLuomutuota
nto%2C_5_op_%28nonstop
%29%2Fesite%2F&ss_lang=fi
n

Jämsä
Kasvinsuojelukoulutus- ja
tutkinto 30.11.
Kasvinsuojelukoulutus- ja
tutkinto ammatissaan
kasvinsuojeluaineita
käyttäville. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset:
https://www.proagria.fi/tap
ahtumat/kasvinsuojelukoulu
tus-ja-tutkinto-jamsa-7331

Maatilojen turvallisuuspäivä
Maatilojen turvallisuus -koulutuksen mahdollisuuksia on selvitelty
Keurusseudulle. Jos ei tälle vuodelle saada toteutumaan, niin palaamme
asiaan ensi vuoden puolella.

Palautetta ja tilakäyntejä
Toivomme palautetta teiltä toiminnan kehittämiseksi, jotta voimme
suunnitella myös tulevaa tarjontaa. Toivomme, että olette yhteydessä jos
joku koulutus herätti mielenkiintoa ja toivoisitte sellaisen järjestämistä omassa
kunnassanne esim. ensi vuoden aikaan.
Loka-marraskuu oli varsin tapahtumarikas, mutta mahtui mukaan myös
tilakäyntejä ja monia keskusteluita viljelijöiden kanssa. Mitä tilakäynneillä
sitten tehdään? Tilakäynti lähtee aina tilan omista tarpeista. Kehittämisen
näkökulmasta toiveet ja tavoitteet ovat moninaisia eikä tilan kehittäminen
ole aina laajentamista tai tuotannon kasvattamista. Tilakäynnillä tutustutaan
tilan toimintaan, kartoitetaan nykytila ja keskustellaan asioista, joita tilalla on
pohdittu ja joihin haluttaisiin löytää ratkaisu, saada uusia ajatuksia tms.
Tilakäynnillä voidaan keskittyä tuotannollisiin asioihin, mutta myös viljelijän
hyvinvointiin, jaksamiseen ja tietysti näiden muodostamaan kokonaisuuteen.
Tarvittaessa etsitään tilanteeseen sopivat asiantuntijat. Maaseutuhallinnon
Keuruun yta:n tekemät tilakäynnit ovat maksuttomia ja täysin
luottamuksellisia. Yhteydenottoja toivotaan varsin matalalla kynnyksellä.

Muita tapahtumia…
Orivesi
Kasvinsuojetutkinto 15.11.
Agrotaito Oy järjestää
kasvinsuojelututkinnon Oriveden
Hankkijalla
tiistaina 15.11.2016 klo 10-12.
Tutkinnon hinta 50€ sis.alv .
Ilmoittaudu ennakkoon 0405343607 / Markku Mäkelä
Agrotaito Oy tai 010 76 84425/
Simo Laakso Hankkija

Orivesi
Kasvinsuojelukoulutus- ja
tutkinto 17.11.
Monipuolisesti asiaa
kasvinsuojelusta. Lisätietoja ja
ilmoittautumisohjeet:
https://etelasuomi.proagria.fi/tapahtumat/k
asvinsuojelun-tutkintokoulutustentteineen-orivesi-7195

Palautteen, kehittämisajatusten ja tilakäyntien suhteen kannattaa siis ottaa
rohkeasti yhteyttä 040-648 7352 tai anna-liisa.liettya@keuruu.fi

Tukihallinnon terveiset
Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016-2017
Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2016–2017 -opas on
maatalousyrittäjille tarkoitettu yhteenveto maataloustuotannon
kirjaamisvaatimuksista. Oppaan avulla viljelijä voi helposti tarkistaa omaa
tuotantoaan koskevat kirjaamisvaatimukset. Oppaassa esitellyt vaatimukset
perustuvat voimassaoleviin säädöksiin ja ohjeisiin, eikä opas sisällä uusia
vaatimuksia. Oppaan ovat laatineet Mavin, Eviran ja Tukesin asiantuntijat
maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Oppaaseen voi tutustua ja on
ladattavissa:
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Maataloudenkirjaamisvaatimukset.aspx
Viljelijätukien maksuaikataulut
Syksyn 2016 tavoitteellinen maksuaikataulu löytyy Mavin sivuilta:
http://www.mavi.fi/fi/maksut-javalvonta/maksut/viljelija/Sivut/tavoitteellinen-maksuaikataulu-syksy2016.aspx
Myös kevään 2017 viljelijätukien maksuaikataulu on julkaistu ja siihen voi
tutustua Mavin sivuilta:
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/kevaan-2017viljelijatukien-maksuaikataulu.aspx

Meka-hankkeen ja ProAgrian
järjestämässä
Pellonpiennarpäivässä 8.11.
Jämsänkoskella tutustuttiin
peltomaan laatuun ja pohdittiin
miten mm. kasvivalinnoilla
voidaan asiaan vaikuttaa.

Seuraa ajankohtaisia
tapahtumia:
www.keuruu.fi -> yrittäjät ->
Maaseutuhallinnon Keuruun
yhteistoiminta-alue ->
Ajankohtaista
JA
www.facebook.com/Keuruu
nYTA

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue ● Multiantie 5, 42700 Keuruu ● maaseutuhallinto@keuruu.fi

