Kevään 2021 tukitilaisuudet (webinaarit)
Tavoite: Käydä läpi tukihaussa 2021 huomioitavat asiat ja muutokset. Keskitytään eri
aihe-alueisiin erillisissä muutaman tunnin tilaisuuksissa.
Paikka: webinaari, teams-alustalla
Kenelle: maataloustukia hakevat henkilöt, asiantuntijat, EU-avustajat, viranomaiset
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/kevaan2021tukitilaisuudet
Etäyhteyslinkki: Löytyy www.innostutiedosta.fi sivustolta, jonne tulevat myös
materiaalit. Ennakkoon ilmoittautuneille linkki lähetetään muistutuksena sähköpostiin
kyseisenä päivänä noin tuntia ennen tilaisuuden alkamista. Sama linkki on käytössä
kaikissa tilaisuuksissa: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Järjestäjä: MTK-Pohjois-Savo, Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut sekä
Pohjois-Savon Ely-Keskus/Innostu tiedosta -hanke. Tilaisuus tallennetaan.
Lisätietoa: Anne-Mari Heikkinen p. 0447050401, anne-mari.heikkinen@mtk.fi, kuntien
maatalousviranomaiset.
Ohjelmat:
15 min ennen tilaisuuden alkua testailemme yhteyttä ja käymme ”kahvipöytäkeskustelua”.

ke 7.4. klo. 12 Kevään 2021 tukihaku ja mitä on tulossa, peltotuet, max 3 h
-

-

Tukien perusasioissa muistettavaa
Tukimuutokset, millä pelisäännöillä jatketaan kausi loppuun, vuokrasopimukset,
tukioikeudet Ylä-Savon maaseutupalvelut
Ajankohtaiskatsaus tulevaisuuteen, tukiin liittyvät asiat, jotka vaikuttavat
ennakointiin esim. turvepellot, korvauskelpoisuuksien siirtäminen jne. Jari
Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo
CAP27, Juha Lappalainen, MTK

to 8.4. klo. 12 Kotieläintilan tuet, 2 (-3) h
-

-

Kotieläintilan eläintuet ja niiden hakeminen (ei sis. peltotukia), tuotannon
lopettamisen huomioiminen tukien näkökulmasta (milloin eläimet pois, LHK:n
saamisen ehdot), Luoteis-Savon maaseutupalvelut)
Merkintä- ja rekisteröintiasiat, Pohjois-Savon Ely-keskus, Arja Nuutinen
EHK (tilavaatimus, eläinmäärät yms.) Pohjois-Savon Ely-keskus, Arja Nuutinen

ke 14.4 klo 12 Luomu, 2,5 h *
-

puheenjohtaja Janne Rauhansuu esittäytyy ja CAP 27, toiminnanjohtaja Susan
Rännäri Luomuliitto
Luomutuet, ajankohtaista luomuehdoissa, uusi luomuasetus, Pirkko Tuominen,
ProAgria Itä-Suomi
Tuotannontarkastus, yhtymäkohdat peltovalvontaan, Anni Markkanen PohjoisSavon Ely-keskus

to 15.4. klo. 12 Ympäristökorvaus ja ympäristösopimukset, 2 h *
-

Ympäristökorvauksessa muistettavaa/ Kertaus ympäristökorvauksen
toimenpiteistä, Marjaana Pitkänen, ProKantri
Päättyvät ja uudet ympäristösopimukset, sopimuksissa huomioitavaa, yksityinen
neuvoja Marjaana Pitkänen, ProKantri
Yleiskatsaus kosteikoista, Vuokko Mähönen Pohjois-Savon Ely-keskus

ti 20.4 klo 12 Valvonnan asiat, 2 h
-

Pysyvät nurmet, yksityinen neuvoja, Maatili Juho Pikkarainen
Täydentävät ehdot (tsekkauslista), yksityinen neuvoja, Maatili, Juho Pikkarainen
Hyvä maatalouskäytäntö, Pohjois-Savon Ely-keskus
Valvonnan yleiset asiat, tuotannonalakohtaiset haasteet valvonnoissa, PohjoisSavon Ely-keskus

to 22.4. klo. 12 Sähköinen asiointi, 2 h
-

Vipu-palvelun hyödyntäminen käytännössä, yksityinen asiantuntija, maatili
Mitä Vipu-palvelusta löytyy? Maatili, Juho Pikkarainen
Valtuutukset eri sähköisissä palveluissa (Vipu, suomi.fi) Sydän-Savon
maaseutupalvelut
Mistä viljelijän kannattaa tietoa etsiä? Sydän-Savon maaseutupalvelut
Valvonta (ELY/Ruokavirasto, jos sovellus käytössä)

Lisäksi tiedoksi:
ke 21.4.21 klo 12-14 MTK-keskusliiton EU-avustajakoulutus vakuutetuille. MTKKeskusliitto kutsuu EU-avustajat tilaisuuteen.
to 6.5. klo.19 MTK Keskusliiton jäsenilta CAP 27 MTK:n jäsenille.
Ilmoittautuminen/lisätietoa MTK tai MTK Pohjois-Savon Facesivujen tapahtumissa.
*HUOM! Muutettu ensin ilmoitetusta Luomu ja ympäristökorvaus ja sopimustilaisuuksien päivät päikseen luomuliiton vuosikokousajankohdan vuoksi.

Innostu tiedosta! -hanke on Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja maaseuturahaston 100 % rahoittama
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edesauttaa tilojen kannattavuutta eri keinoin. MTK-Pohjois-Savon
kanssa pääyhteistyökumppanit ovat Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseutupalvelut sekä
Luken Maaningan yksikkö.

