Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen

UUTISKIRJE

1/17
Päivä pitenee ja kevät
lähenee nopeaan
tahtiin. Muista tehdä
ympäristökorvauksen
verkkotentti Vipupalvelussa 30.4.
mennessä!
Koulutuspäiviä on vain
rajoitetusti.

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.

Eläintaudit uhkana
Vuoden vaihteen molemmin puolin uutisoitiin paljon sekä lintuinfluenssasta ja
sikarutosta. Lintuinfluenssaan kuolleita luonnonvaraisia lintuja löytyy rannikon
tuntumasta edelleen ja onkin tärkeää, että myös harrastelintuina pidettävä
siipikarja ja pitopaikat saadaan rekisteriin. Lintuinfluenssan levitessä alueelle on
eläinlääkärin tavoitettava kaikki siipikarjan pitäjät.

Maamess 2017 –
messut Tarttossa 19.21.4.2017
Bussi-Manninen järjestämällä
messumatkalla käydään
tutustumassa Otepäässä
UPM:n vaneritehtaaseen ja
tietenkin Maamess –
tapahtumassa, jossa
kansainvälinen maatalousnäyttely, puu- ja metsäteollisuusnäyttely, elintarvikemessut ja puutarhanäyttely.
Lisätietoja antaa MTKVilppula/Mikko Tervaniemi 0400
332207. Ilmoittautumiset
suoraan Mannisen matkassa!

Kehittyvä emolehmätila –
pienryhmä Keuruun ja
Jämsän seutukunnilla

Meka-hankkeessa starttaa
emolehmätilojen kehittämiseen
tai emolehmiin siirtymistä
Eläintaudeista voi lukea Eviran sivuilta. Yleisesti ottaen tautitilanne on
harkitseville tiloille pienryhmä.
yhteistoiminta-alueella hyvä eikä vastustettavien tautien listalla olevia
Pienryhmä starttaa
eläintauteja ole esiintynyt. Sen sijaan paikallisesta haasteita on tuonut mm.
helmikuussa. Tiedustelut Anneneospora. Neospora caninum on kokkideihin kuuluva alkueläin. Tartunta
Mari Malvisto/040-634 2946 tai
aiheuttaa naudoilla n. nelinkertaisen luomisen riskin verrattuna tavanomaiseen
Susanna Lahnamäkitiineyteen. Neosporan elinkierto on kaksivaiheinen – pääisäntä on koiraeläin ja
väli-isäntä nauta. Koiraeläin voi olla yhtä hyvin koira, susi, kettu tai supikoira, josta Kivelä/040-725 6603.
jälkimmäistä pidetään nyt havaittujen tartuntojen todennäköisimpänä lähteenä.

Neuvo 2020
Asetusmuutoksen myötä Neuvo 2020 uudistuu. Neuvontakorvaus nousee 3500
eurosta 7000 euroon ohjelmakaudessa ja kesän aikana neuvonta laajenee
uudella neuvontaosiolla Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn
parantaminen. Tutustu neuvojarekisteriin ja mihin kaikkeen jo nyt voit käyttää
Neuvo 2020 järjestelmää Mavin sivuilta Maatilojen neuvonta ja Neuvojarekisteri.
Lisätietoja saat myös ’Nyt ei hyvät hyvät neuvotkaan ole kalliita!’ –esitteestä,
mutta huomioi, että esitteen tiedoissa neuvotakorvaus ja neuvontaosiot ovat
vielä vanhan asetuksen mukaisina. Tutustu myös ProAgrian Neuvo 2020palveluihin.

Keski-Suomen Ely ja hankkeet
Toivo, Kynä ja LuomuKS
järjestävät koulutuskierroksen.
Ohjelma ja Ilmoittautumiset 3.2.
mennessä
www.lyyti.in/LuomuMoMainfo
Lisätietoja myös Ely-keskuksen
sivuilta.
Kannattaa lähteä mukaan –
joka tilaisuudessa kahvitarjoilu
ja luomutuotekorin arvonta!

Maatilojen turvallisuuspäivä
Maatilojen turvallisuuspäivä 7.2. klo 13 alkaen Kallioahon tilalla (Kallioahontie
140, Haapamäki) ja tilaan tutustumisen jälkeen jatkamme turvallisuusasioilla
kahvikupin äärellä Haapamäen Höyryveturipuiston Ukko-Pekka –ravintolassa.
Tilaisuus on maksuton ja tervetuloa koko yhteisteistoiminta-alueelta!
Ilmoittautumiset su 5.2. mennessä joko webropolin kautta TÄSTÄ tai 040-648 7352
tai anna-liisa.liettya@keuruu.fi. Tilaisuuden järjestävät Kotona Kylässä-hanke,
Pelastuslaitos, Lähienergialla tulevaisuuteen –hanke sekä Maaseutuhallinnon
Keuruun yhteistoiminta-alue.
Turvallisuuspäiviä on tarkoitus toteuttaa myös muualla yhteistoiminta-alueella.
Ilmoita jos tilasi olisi kiinnostunut ottamaan pienen ryhmän vastaan maatilan
turvallisuusasioiden merkeissä!

Kysely yhteistoiminta-alueen tuottajille
Lähetämme teille asiakastyytyväisyyttä ja mm. maatalousyrittäjien ajatuksia
palveluiden kehityksestä kartoittavan lyhyen kyselyn. Meille palaute olisi
äärimmäisen tärkeää myös tulevaa maakuntauudistusta ajatellen, joten
vastaathan kyselyyn sen saatuasi. Kyselyn tuloksista tiedotetaan erikseen.

Tukihallinnon terveiset
Muista ympäristökorvauksen verkkotentti tai koulutuspäivä 30.4.2017 mennessä
Ympäristökorvauksen ravinteiden tasapainoinen käyttö -toimenpiteen ehtona on
koulutusvaatimus. Voit suorittaa koulutuksen joko Vipu-palvelun kautta tehtävänä
verkkotenttinä tai yhden päivän mittaisella koulutuksella 30.4.2017 mennessä.
Ympäristökorvauksen koulutuspäivä järjestetään 19.4.2017 Virroilla Nuorisokeskus
Marttisessa. Tarkempi ohjelma ja aikataulu vahvistetaan myöhemmin.
Vipu-palvelun verkkotentillä ei ole suorituskertoja rajattu eli voit kokeilla tenttiä
niin monta kertaa, että suoritus on hyväksytty. Verkkotentti ei ole vaikea, mutta
kysymykset kannattaa lukea tarkkaan. Lisätietoja ympäristökorvauksen
verkkotentistä Mavin sivuilta tai myös maaseutusihteereiltä.

Pienyrittäjä! Tuntuuko
digimarkkinoinnin
aloittaminen
ylitsepääsemättömältä
loikalta?
Ei hätää! Kehittämisyhtiö
Keulink Oy sekä Keuruun
hankkeet AktiiviPalma,
Kotona Kylässä ja Yhdessä
enemmän kutsuvat sinut
maksuttomaan
digimarkkinointitilaisuuteen
Riihon leirikeskukseen 13.2.
klo 17:30 alkaen.
Ilmoittautumisen
kati.hiiliaho@keuruu.fi tai
040-653 1070 10.2.
mennessä.

VoPu Voimaa
puutarhayritysten
osaamiseen
Myös Pirkanmaalla on
käynnissä puutarhatiloille
suunnattua
hanketoimintaa. Lisää
VoPu-hankkeesta ProAgrian
sivuilta. Ja seuratkaa myös
mm. Keski-Suomen puolella
toimivaa Marjamaahanketta.

ProAgrian Elinahankkeen ja
Maitosuomen nurmipienryhmä Virroilla 22.3.
alkaen
Lisätiedot ja
ilmoittautumiset
Maitosuomi/Sari Perälä 0503840116 15.3. mennessä.
ProAgrialta Esko Havumäki
mukana. Ilmoittaudu
pikaisesti – ryhmään
mahtuu 10 tilaa!

Muista seurata myös www-sivuja ja fb:tä!
www.keuruu.fi/yrittajat/maaseutuhallinnon-keuruun-yhteistoiminta-alueyrittajille/ajankohtaista
www.facebook.com/KeuruunYTA
Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue ● Anna-Liisa Liettyä ● 040-648 7352 ● anna-liisa.liettya@keuruu.fi

