Tiedote

15.1.2021

HYVÄ VILJELIJÄ!
Uusi vuosi on alkanut ja myös maaseutuhallinnon toiminnassa on muutoksia aikaisempaan. Koronaepidemia
on siirtänyt maaseutuasiamiehet työskentelemään pääsääntöisesti etätöissä.
Yhteydenotot puhelimitse klo 9-15 tai sähköpostitse. Henkilökohtaisesti olemme tavattavissa vain ajanvarauksella! Pyydämme, että olette ajoissa liikkeellä tukihakuasioihin liittyvissä kysymyksissä.
Lähettäessänne postia tai jättäessänne lomakkeita maaseutuasiamiehelle, toimittakaa/postittakaa ne
suoraan alla listattuihin toimipisteisiin. Muihin kuntiin lomakkeiden palautus on viljelijän omalla vastuulla.
Postitse lähetetyissä kirjeissä tulee olla lähetyspäivän postileima, jos lähetätte kirjeen viimeisenä
tukihakemuksen jättöpäivänä.
CAP-siirtymäkausi 2021-2022 toimitaan menneen ohjelmakauden säännöillä, mutta uusilla määrärahoilla.
Näin ollen tukiasioissa ei ole suuria muutoksia tulossa ennen vuotta 2023. Kevään
viljelijätukihakukoulutukset ovat suunnitteilla, mutta korona tilanne vaikuttaa siihen voidaanko niitä järjestää
muutoin, kun verkkotapahtumana. Kannattaa seurata MTK Hämeen Kasvua Hämeessä-hankkeen sivuja
(https://kasvuahameessa.fi/), johon tukikoulutusten aikataulut julkaistaan. Sivuilla myös paljon tietoa muista
tapahtumista ja ajankohtaisista koulutuksista.
Uudistavan viljelyn e-opisto on suomalaisille maanviljelijöille suunnattu ilmainen, tutkimukseen pohjautuva
verkkokurssi uudistavan maanviljelyn menetelmistä. Verkkokurssilla opetetaan uusia menetelmiä, joiden
avulla pelto tuottaa parempia satoja ja sietää paremmin muuttuvia olosuhteita. Lisäksi menetelmät lisäävät
maaperän hiilensidontakykyä ja ravinteiden kiertoa. Uudistavan viljelyn e-opisto käynnistyy helmikuussa ja
ennakkoilmoittautuminen on käynnissä nyt!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.uudistavaviljely.fi
Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien hevoseläinten pitäjien tuli rekisteröityä eläintenpitäjiksi
Eläintenpitäjärekisteriin. Mikäli et ole rekisteröintiä vielä suorittanut, ota pikaisesti yhteyttä oman alueesi
maaseutuasiamieheen! Myös muista eläintenpitoon liittyvistä muutoksista tulee aina ilmoittaa
maaseutuasiamiehelle viimeistään 30 päivän kuluessa muutoksesta. Esim. karjanpidon lopettamisesta,
maidontuotannon päättymisestä jne.
Tukioikeussiirtoihin vaadittavat lomakkeet 103A ja 103B saatte maaseutuasiamieheltä pyytämällä.
Tukioikeussiirrot tulee tehdä aina pellonvuokrasopimuksen yhteydessä. Tukioikeussiirrot kannattaa tehdä
hyvissä ajoin ennen kevätkiireitä.
Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimipisteet:
Maaseutuhallinnon yhteinen sähköpostiosoite on: maaseutuhallinto@asikkala.fi
Asikkala kunnanvirasto, Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Pekka Niemelä, maaseutupäällikkö (Asikkala, Padasjoki)
pekka.niemela@asikkala.fi
puh. 044 778 0278
Hollola kunnanvirasto, Virastotie 3, 15871 Hollola
Asko Määttä, maaseutuasiamies (Kärkölä, Lahti)
asko.maatta@asikkala.fi
puh.044 7909 377
Virpi Saarinen, maaseutuasiamies (Hollola)
virpi.saarinen@asikkala.fi
puh. 040 0412 175
Sysmä kunnanvirasto, Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Mikko Kauko, maaseutuasiamies (Hartola, Heinola, Sysmä)
mikko.kauko@asikkala.fi
puh. 044 778 0255

