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Ajankohtaispäivä Eu-avustajille, asiantuntijoille ja
maataloushallinnolle
Aika: 16.4.2020 klo. 9.00- n. 14 ; klo 8.30 alkaen kokous on auki liittymistä varten.
Paikka: etäyhteydellä Teamsin kautta. Ohje liittymiseen tulee sähköpostin liitteenä liittymislinkin
kanssa. Ensikertalainen liity ajoissa mahdollisten liittymisongelmien ratkaisemiseksi.
Tavoite: Koronan vaikutus tukihakuun ja tilan toimintaan. Kertoa ajankohtaiset asiat tukihakuun ja
tilusjärjestelyihin liittyen. Energia-asiat. Peto- ja hirvivahingot. Ympäristökeskusteluun välineitä,
miten niitä voi hyödyntää. Mitä niistä pitäisi tiloille kertoa.
Kenelle: Eu-avustajat, asiantuntijat, kuntien ja Elyjen viranomaiset. Kutsutilaisuus.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/ajankohtaispaivaasiantuntijoille2020
Tilaisuuteen otetaan mukaan vain ennakkoon ilmoittautuneet. (Näin varmistamme, että
tilaisuudessa on vain tukihakemusten tekijöitä, asiantuntijoita tai virkamiehiä). Linkki lähetetään
ennakkoonilmoittautuneiden listan mukaan viimeistään edellisenä päivänä ja uusiksi aamulla (,jos
joku on ilmoittautunut vasta edellisenä iltana). Teamsia ensimmäistä kertaa käyttävät voivat ottaa
minuun yhteyttä etukäteen, niin testataan yhteyttä.
Tukimuutokset: Katso ruokaviraston koulutusmateriaali hallinnolle 2020 ennakkoon tästä linkistä.
Tukitilaisuuksien materiaalit: https://pohjois-savo.mtk.fi/-/kev%C3%A4%C3%A4n-2020tukitilaisuudet-ja-muut-tilaisuudet
Lisätietoa: Anne-Mari Heikkinen p. 0447050401 anne-mari.heikkinen@mtk.fi
Järjestäjä: Innostu tiedosta-hanke/MTK Pohjois-Savo yhdessä Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja SydänSavon, Luoteis-Savon ja Ylä-Savon maaseutupalveluiden kanssa.
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Ajankohtaispäivä Eu-avustajille, asiantuntijoille ja
maataloushallinnolle 16.4.2020
Ohjelma:
Aamupäivä 2 h (aika + keskustelu), taukoja sopivissa väleissä
8:30 alkaen liittyminen tilaisuuteen; liity ajoissa varsinkin jos olet liittymässä ensimmäistä kertaa
teamsiin, voit laittaa mikin äänettömälle ja juoda omakustanteiset kahvit sen jälkeen
9:00 Avaus ja käytännön ohjeet, Heikkinen Anne-Mari, MTK Pohjois-Savo, Innostu tiedosta
Ajankohtaista kentältä, koronan vaikutus tukihakuun ja tilojen toimintaan, miten varmistetaan
kevään kylvöt ja syksyn sadon? Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo
Maaseututoimiston terveiset Eu-tukihakemusten tekijöille, tukimuutokset kiteytettynä,
vuokrasopimukset, tukioikeudet ja niiden siirto, sopimukset sekä muuta huomioitavaa, Anni
Heiskanen Ylä-Savon maaseutupalvelut
Vipu järjestelmä, Anni Heiskanen Ylä-Savon maaseutupalvelut
Tarvittaessa tauko
Valvonnan ajankohtaiset asiat, missä kiikasti viime vuonna, Pohjois-Savon Ely-Keskus
Tilusjärjestelyn ajankohtaiset asiat, Pauli Raatikainen Pohjois-Savon Ely-Keskus
noin klo 11:00 omakustanteinen lounastauko
Iltapäivä vajaa 2 h
klo. 12 jatkuu iltapäivän ohjelma
Kierre biokaasuhankkeen tuloksia – lantaekosysteemi, keskitetty biokaasulaitos Paavilainen Juhani
ProAgria Itä-Suomi
Hirvi- ja petovahinkojen ilmoittaminen ja korvaus sekä susilife, Harri Kontro Sydän-Savon
maaseutupalvelut, Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo
Hiililaskurit käytännössä, mitä niistä voi viljelijöille sanoa. Miten niihin suhtaudun? Ulla Bovellan
ProAgria Itä-Suomi
Keskustelua aiheista (keskustelu voi olla myös esityksen jälkeen), vetäjänä Jari Kauhanen, MTK
Pohjois-Savo
Loppusanat, miten tästä eteenpäin? Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo

