Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote
Tärkeät päivämäärät
Päätukihaku ja tukioikeuksien siirrot viimeistään 15.6.2021.
Luomuvalvontaan ilmoittautuminen viimeistään 30.4.2021
Luomusitoumuksen haku viimeistään 15.6.2021.

Maaseutuhallinnon yhteystiedot ja asiakaspalvelu
Yhteistyöalueeseen kuuluu Vantaan, Helsingin, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon ja Lapinjärven
kunnat. Yhteistyöalueella on Porvoon ja Loviisan toimipisteet.
Koronaepidemiatilanteen takia työskentelemme pääasiassa etänä. Palvelemme teitä puhelimen ja
sähköpostin välityksellä. Toimistolla palvelemme teitä ainoastaan poikkeustapauksissa ja ajanvarauksella.
Loviisan kaupungin vaihde: 019 5551
Maaseutuhallinnon yhteinen sähköpostiosoite: maaseututoimi@loviisa.fi
Maaseutuhallinnon postiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal
Lisäksi löydät meidät myös Facebookista!
Maaseutupäällikkö Sam Vickholm
puh 040 5218128
sam.vickholm@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Mats Arola
puh 040 7241150
mats.arola@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Jukka Lemmelä
puh 050 3827553
jukka.lemmela@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Carolina Sjögård
puh 044 0555338
carolina.sjogard@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Maria Kalenius
puh 044 0555824
maria.kalenius@loviisa.fi

Maaseutuasiamies Anni Kovanen
puh 044 4055525
anni.kovanen@loviisa.fi

Loviisan toimiston käyntiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal
Porvoon toimiston käyntiosoite: Piispankatu 38 A, 06100 Porvoo

Haemme maaseutuasiamiestä tiimiimme
Palkkaamme tiimiimme maaseutuasimiehen viransijaisen vuoden loppuun asti. Hakuaika päättyy 29.3.2021
kello 15.00. Virallisen hakuilmoituksen löydät tästä.

Tervetuloa koulutustilaisuuksiin
Tuki-infotilaisuudet verkossa
Uusimaaseutu-hanke tiedottaa kevään tukihakukoulutuksista verkkosivujen kalenterissa. Kalenterin kautta
pääset tutustumaan ohjelmaan.

Ruotsinkielinen tuki-info järjestetään 8.4. klo 10. Tilaisuus nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös
myöhemmin. Ilmoittaudu live-verkkotilaisuuteen tästä.
Suomenkielinen tuki-info järjestetään 13.4. klo 10. Tilaisuus nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös
myöhemmin. Ilmoittaudu live-verkkotilaisuuteen tästä.

Luonnonmukaisen tuotannon tilaisuus verkossa
Uusimaaseutu-hanke tiedottaa kevään luomutilaisuuksista verkkosivujen kalenterissa. Kalenterin kautta
pääset tutustumaan ohjelmaan.
Ruotsinkielinen luomuwebinaari järjestetään 30.3. klo 13. Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä.
Suomenkielinen luomuwebinaari järjestetään 7.4. klo 17. Tilaisuus nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös
myöhemmin. Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä. Ilmoittaudu live-verkkotilaisuuteen tästä.

Kasvinsuojelutentti verkossa
Viisi vuotta sitten koulutuksen ja/ tai tentin suorittaneiden tutkinto vanhenee tänä keväänä. Linkki
verkkotentiin.

Nettikursseja sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tiloille
ProAgria Etelä-Suomi järjestää kaksiosaisen tietopaketti tilaisuuden sukupolvenvaihdoksesta.
Osa 1: 6.4. klo 17-20. Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä. Ilmoittaudu 5.4. klo 16 mennessä.
Osa 2: 8.4. klo 17-20. Lisätietoa tilaisuudesta löydät tästä. Ilmoittaudu 7.4. klo 16 mennessä.

Hakuopas ja täydentävien ehtojen opas 2021 on julkaistu
Ruokaviraston julkaisema hakuopas on saatavilla tästä ja täydentävien ehtojen opas tästä.

Tukioikeuksien siirrot
Tukioikeuksien siirrot (103A- ja 103B-lomakkeet) tulee palauttaa 15.6.2021 mennessä. Tukioikeuksien
siirrot ovat mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Tukioikeuslomakkeita voi toimittaa myös skannattuna
sähköpostitse osoitteeseen maaseututoimi@loviisa.fi.

Päätöstakuu
Viime keväänä käyttöönotettu päätöstakuu on saanut hyvää palautetta ja teillä on mahdollisuus hyödyntää
sitä myös vuonna 2021. Lomakkeet 103A+103B, jotka on toimitettu maaseutuhallintoon viimeistään
31.3.2021 taataan päätöskäsittely 30.4. mennessä. Näin ollen teidän on mahdollista nähdä Vipu-palvelussa
tukioikeuksien ajantasainen tilanne ennen päätukihakua.

Täydentävät ehdot
Valtioneuvoston asetuksen 1164/2020 mukaisesti viljelykasvien sänkeä ei saa polttaa 1.1.2021 lähtien.
Lisätietoa Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

