Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen

UUTISKIRJE

Ympäristökorvauksen
verkkotentti

Muista suorittaa verkkotentti
30.4.2017 mennessä Vipupalvelussa, jos olet sitoutunut
ympäristökorvaukseen.
Koulutuspäiviä on rajoitetusti ja
yhteistoiminta-alueella
viimeinen koulutuspäivävaatimuksen täyttävä koulutus
on 19.4. Virroilla Marttisessa
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.

Yhteishankinnat
Saarijärvellä järjestetään yhteishankintapäivä 5.4. klo 10 alkaen. Päivän
ajatuksena on keskustella yhteishankinnoista, tutustua Hanettiin (ohjelmisto, jolla
helpotetaan hankintarenkaan toimintaa) ja Koskekylän PVY:n tapaan tehdä
yhteishankintoja ja löytää yhteistyön paikkoja hankintarenkaille.

2/17
Metsätalouden
vesiensuojeluilta
metsänomistajilleVirtain
Marttisessa 4.4. klo 17:30
Asiaa mm. lainsäädännöstä,
vesistökuormituksesta ja
kosteikkoaltaiden
rakentamisesta. Lue lisää tästä
ja ilmoittaudu 2.4.2017
mennessä
www.metsakeskus.fi/tapahtum
at
Lisätietoja antaa Teuvo Taura
0400-298652 tai
teuvo.taura@metsakeskus.fi

ProAgrian Etelä-Suomen
hankkeissa ajankohtaista
Kiinnostaisiko Mansikan viljelyn
ABC? Käy lukemassa lisää ja
ilmoita itsesi mukaan ProAgrian
sivuilla tai tästä. Tai ota yhteyttä
suoraan Marja Kallelaan
040-513 3118/
marja.kallela@proagria.fi

Koskenkylän PVY:n hankintarenkaasta oli juttu myös MT:ssä. Jäseniä renkaassa on
120 ja hankintarenkaan vetäjälle pystytään maksamaan myös jonkinlainen
Elina-hankkeen puitteissa olisi
korvaus. Jos kiinnostus heräsi hankintarengasasian suhteen, niin ilmoittaudu
kiinnostusta perustaa
minulle 31.3. mennessä anna-liisa.liettya@keuruu.fi tai 040-648 7352.
johtamisen pienryhmä
Pohjoiselle Pirkanmaalle
kehittyville maitotiloille. Jos
Kysely yhteistoiminta-alueen tuottajille
kiinnostaa, niin ilmoittaudu
mukaan Elina-hankkeen sivuilta.
Kysely on lähetetty nyt myös Ruoveden, Virtain ja Mänttä-Vilppulan
Lisätietoja Sari Jussila
maatalousyrittäjille (2016 tukihaun perusteella, vastausaikaa 31.3. asti). Keski043-824 9088/
Suomen puolella Keuruu, Multia, Petäjävesi, Jämsä ja Kuhmoinen alueilla kysely
sari.jussila@proagria.fi
on jo toteutettu ja saimme runsaasti vastauksia. Kyselyn tuloksista tehdään
yhteenveto ja julkaistaan mm. yhteistoiminta-alueen kotisivuilla.

Kasvinsuojelukoulutukset ja –tutkinnot
Keski-Suomessa koulutuksia järjestetään mm. Jyväskylässä (31.3.), Saarijärvellä
(20.4.) ja Laukaassa (25.4.). Pirkanmaalla kasvinsuojelukoulutuksen tentteineen voi
suorittaa 8.4. tai 30.5. Tampereella Ahlmanin opistolla. Kaikista koulutuksista
lisätietoja ProAgrian sivuilta.

ProAgria Keski-Suomen
Luomuks –hankkeessa
ajankohtaista

Luomuvihannesten ja –perunan
tuotannon pienryhmä starttaa
4.4. Jyväskylässä. Lisää voit
lukea täältä tai ole yhteydessä
suoraan Marjo Marttiseen
marjo.marttinen@proagria.fi
0400-648275

Tukihallinnon terveiset
Ympäristötuen koulutuspäivä ja nettitentti
Ympäristökorvausta hakevien viljelijöiden on osallistuttava yhden päivän
koulutukseen TAI tehtävä ympäristökorvauksen verkkotentti 30.4.2017 mennessä.
Verkkotenttiin pääsee Vipu-palvelusta tai suoraan tästä linkistä
(HUOM! muista lopuksi Lähetä vastaukset - Tarkistaa pistemääräsi - Valmis. Tee
tarvittaessa uudelleen, läpipääsyyn vaaditaan 15/25)
Koulutuspäivä järjestetään Virroilla Nuorisokeskus Marttisessa ke 19.4. klo 8:30 - 15:00.
Ilmoittaudu koulutuspäivään to 13.4. mennessä tästä linkistä

Peltomaan laatutesti
Ympäristösitoumuksen Peltomaan laatutesti on tehtävä 30.4.2018 mennessä.
Agronetin sivuilta löytyy hyvät ohjeet peltomaan laatutestin tekemiseen. Sivuille
pääset tästä ja itsearviointilomake löytyy täältä. Peltomaan laatutestillä ei siis ole
vielä kiire, mutta kannattaa jo varautua asiaan. Tulevalla kasvukaudella ajatuksella
tehtynä peltomaan laatutesti antaa myös hyvän apuvälineen ja suuntaviivoja pellon
kasvukuntoa pohdittaessa ja lohkoista, joita kannattaa pohtia tarkemmin.

Hakuopas ja kevään aikataulut
Hakuopas 2017 on julkaistu ja on luetavissa Mavin sivuilla. Päätukihaku alkaa
lohkomuutoksilla maanantaina 3.4.2017. Peruslohkomuutoksiin kuuluvat lohkojen
yhdistäminen ja jako sekä uusien lohkojen luonti. Muutokset tehtyäsi voit ilmoittaa
kasvit kasvulohkoille. Lohkomuutokset kannattaa tehdä Vipussa huhtikuun loppuun
mennessä, jolloin lopulliset peruslohkot ovat käytettävissäsi tukien hakua varten.
Tukihakemuksen pääset lähettämään Vipussa toukokuun alkupuolella. Tukihaku
päättyy 15.6. Mahdolliset muutokset on tehtävä päätukihaun aikataulujen puitteissa.

Kevään maksuaikataulut
Kevään tavoitteellinen maksuaikataulua on päivitetty ja siihen voi tutustua myös
täältä. Tavoitteellinen maksuaikataulu on julkaistu myös syksylle 2017 ja siihen voi
tutustua täältä.

Meka-hankkeen
pienryhmiä KeskiSuomessa
-> Nurmipienryhmä
Petäjävesi/Juhani Peltola
-> Emopienryhmä KeuruuPetäjävesi / Anne-Mari
Malvisto
-> Eläinten käsittely (Tuire
Kaimio) / Anne-Mari
Malvisto
-> Pihatto paremmaksi /
Tanja-Reetta Kinnunen
-> Parsinavetta paremmaksi
/ Tanja-Reetta Kinnunen
Pienryhmät ovat jo
alkaneet tai alkamassa,
mutta vielä mahtunee
mukaan. Ota yhteyttä
Susanna Lahnamäki, p. 040
725 6603 tai
susanna.lahnamakikivela@jamk.fi

Meka-hankkeen
opintomatka
maitorotuisten
lihanautojen
kasvattamoihin 11.12.4.2017
Vierailu mm. Atrian
Teurastamolla ja Ternistä
teuraaksi –kasvattamolla.
Lisätietoja tästä ja
Anne-Mari Malvisto
040-643 2946 tai annemari.malvisto@jamk.fi

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue ● Anna-Liisa Liettyä ● 040-648 7352 ● anna-liisa.liettya@keuruu.fi

