Maaseutupalveluiden viljelijäkirje
Otamme asiakkaita vastaan toimistolle ajanvarauksella. Tämä mahdollistaa
nykyaikaisen hybridityön tekemisen kotona etätöissä ja toimistolla lähitöissä.
Puistokatu 2, 49400 Hamina (kaupungintalo)

YHTEYSTIEDOT
Ahonen Tuula

maaseutupäällikkö

040 583 1944

Maaseudun kehittäminen

Ronkainen Aila

maaseutusihteeri

050 389 2105

Hamina

Iivonen Kirsi

maaseutusihteeri

040 124 3315

Kotka, Pyhtää

Kuivainen Emmi

maaseutusihteeri

044 363 6211

Miehikkälä

Käki Arto

maaseutusihteeri

040 199 1892

Virolahti

SÄHKÖPOSTIT
etunimi.sukunimi@hamina.fi
maaseutupalvelut@hamina.fi

Maaseutupäällikön tervehdys
Huhtikuun alku - yöpakkaset ja auringonpaiste,vanhanajan hankikelit. Hyvä tuulettaa mieltä ja antaa
ajatusten keskittyä vain hetkeen.
Todellisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja vaativampi. Korona, vihreän siirtymän haasteet,
sota Euroopassa, maatalouden kustannuskriisi sekä huoltovarmuuden turvaaminen. Tavallisen arjen
askareet ja työt.
Haminan maaseutupalveluiden vanhat sekä uudet ammattilaiset ovat opastamassa ja huolehtimassa,
että viljelijätukikoulutus ja neuvonta toimivat, tukihaku sujuu ja maksut ovat ajallaan tiloilla.
Yhteistyö jatkuu kaupungin eri yksiköiden kanssa. Yhteistyö jatkuu alueen yrittäjien ja kylätoimijoiden
kanssa. Olemme kohtaamisten Haminassa.
Kaupungin päätös osallistuvasta budjetoinnista antaa kaikille kuntalaisille tilaisuuden osallistua isosti
tai pienesti kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.
Hevoset Bastionissa tuo upeat eläimet kaupunkiin ja tuottaa unohtumattomia elämyksiä niin lapsille
kuin meille aikuisillekin.
Kasvun ihmeen seuraaminen toteutuu yrittäjän ja maaseutupalvelujen yhteistyöllä, kun 130
siemenpussia ja kasvualustaa on jaettu innokkaille kasvattajille päiväkoteihin, esikouluihin ja
iltapäivätoimintaan.
Varautuminen ja huoltovarmuuden turvaaminen on tärkein asia, josta vastaamme kaikki yhdessä
kykyjemme mukaan. Pidetään siis huolta itsestämme ja hoidetaan arki niin hyvin kuin pystytään.

Hyvää kasvukautta ja yhteistyön voimaa !
Tuula

Maaseutusihteerien tiimi esittäytyy!

Aila Ronkainen
Olen kotoisin Pohjois-Karjalasta Suhmuran kylästä.
Kotitilani tuotantosuunta oli sianlihantuotanto sekä puutarhatalous.
Koulutukseltani olen agrologi, AMK. Kymenlaaksoon Virolahdelle
muutin vuonna 1997, aloittaessani työt johtavana lomittajana.
Maaseutusihteerin työhön siirryin 2001. Olen viihtynyt sekä työssäni
että asuinkunnassani erittäin hyvin ja “juurtunut” tänne pysyvästi.
Tällä hetkellä vastuualueenani on pääasiassa Hamina.

Arto Käki
Mie aloitin Haminassa maaseutusihteerinä maaliskuun alussa.
Aiemmin olen ollut töissä ELY-keskuksessa tarkastajana.
Koulutukseltani olen agrologi AMK. Miulla on luomukasvinviljelytila
Elimäellä, joten hallinto on tuttua myös asiakkaan roolissa.
Maaseutusihteerinä min vastuualueisiin kuuluu Virolahden
viljelijätukikäsittely, luomu ja hukkakaura.

Emmi Kuivainen
Aloitin työt maaseutusihteerinä maaliskuun alussa ja vastuualueenani on
Miehikkälän viljelijätukikäsittely. Olen kotoisin Kouvolasta ja
maaseutuhallinto on tullut tutuksi työskennellessäni aiemmin
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarkastajana. Koulutukseltani olen
maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä agronomi.

Kirsi Iivonen
Maaseutusihteerinä olen ollut neljä vuotta aloitettuani kevättalvella 2018.
Vastuualueisiini on alusta asti kuulunut Kotka ja Pyhtää. Aikaisempaa
työkokemusta minulla on lypsykarjataloudesta maidontuottajana
Satakunnassa. Lounais-Suomesta Kaakonkulmalle muutin 2017
Haminan Metsäkylään. Pohjimmiltani olen (hidas) hämäläinen eli olen
kotoisin Päijät-Hämeestä Hollolasta. Koulutukseltani olen agrologi (AMK)
Mustialasta.

Tärkeitä päivämääriä
26.4.2022

klo: 10:30 - 13:30

Tukihakuwebinaari 2022
- koulutusta tämän vuoden tukihausta
- katsaus 2023 alkavaan CAP-kauteen

5.5.2022

Päätukihaku ja lohkomuutokset aukeavat
Alueellamme on otettu uudet ilmakuvat kesällä
2021. Tarkasta kaikkien lohkojen rajat, jotta ne
täsmäävät ilmakuvien kanssa ja tee tarvittavat
muutokset.

15.5.2022

Peruslohkomuutokset suositellaan ilmoitettavaksi
toukokuun puoliväliin mennessä

8.-12.6.2022

Hevoset Bastionissa -tapahtuma

15.6.2022

Päätukihaku ja tukioikeuksien siirtoaika päättyy

11.7.2022

Viimeinen mahdollinen päivä palauttaa tukihakemus
myöhässä

31.8.2022

Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan
hallinnansiirrosta

27.10.2022

Syysilmoituksen viimeinen palautuspäivä

Välitä viljelijästä -projektista myös työkykykoordinaattorin
palveluita
Välitä viljelijästä-projektin työ jatkuu edelleen Kaakkois-Suomessa. Voit siis tilata projektityöntekijän
tilakäynnille, jos mielessä pyörii asioita, joihin ei omin voimin tunnu löytyvän ratkaisua. Projektista
saat apua muun muassa taloushuolien, ihmissuhdesolmujen tai spv-asioiden selvittelyyn. Kannattaa
ottaa rohkeasti yhteyttä, projektityöntekijöillä on monia keinoja löytää apuja ja ratkaisuja mitä
moninaisimpiin tilanteisiin. Projektityöntekijä voi tuoda asiaan uusia näkökulmia tai ehdottaa erilaisia
ratkaisuja, mutta yrittäjänä teet kaikki omaa tilaasi koskevat päätökset itse.
Projektin kautta saat myös työkykykoordinaattorin palveluita terveyteen ja työkykyyn liittyvissä
asioissa. Työkykykoordinaattori voi yhdessä kanssasi muun muassa auttaa selvittämään erilaisia
kuntoutusvaihtoehtoja, tehdä kuntoutustukihakemuksen tai valituksen hylätystä päätöksestä, ja
auttaa työuran muutosvaiheissa. Saat tietoa lisäksi esimerkiksi siitä, millaisia todistuksia tarvitset
Melaan tai Kelaan, jotta voit saada sinulle kuuluvat etuudet.
Myös 500 euron ostopalvelusitoumuksia voi edelleen hakea terapiaan ja työnohjaukseen projektin
kautta.
Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä.
Välitä viljelijästä -projektin Kaakkois-Suomen alueen projektityöntekijän Anni Kekin tavoitat
puhelimella numerosta 040 5930 848 ja sähköpostilla osoitteesta anni.kekki@mela.fi
Käy tutustumassa myös Melan tuleviin tapahtumiin: https://www.mela.fi/tietoa-melasta/tapahtumat/

Anni Kekki
projektityöntekijä
Välitä viljelijästä -projekti
p. 040 5930848

Turvaamme arkeasi, tuemme työtäsi!

Ruoantuotannon huoltovarmuus ja viljelijöiden
varautuminen
Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu voimakkaasti maatalouden harjoittamiseen Suomessa.
Länsimaiden pakotteet ja Venäjän vastapakotteet vaikuttavat tuotteiden liikkumiseen ja saatavuuteen.
Energian ja tuotantopanosten hinnat ovat voimakkaassa nousussa ja muun muassa maataloudessa
tärkeiden lannoitteiden sekä adblue -lisäaineen saatavuudessa on ollut jo hetkellisiä ongelmia.
Tulevan kevään ja kesän osalta lannoitteita ja myös siemeniä on kuitenkin Suomessa riittävästi.
Lannoitteiden raaka-aineiden mahdollinen saatavuusongelma on tulevien vuosien haaste.
Ukraina ja myös Venäjä ovat merkittäviä viljantuottajia ja -viejiä maailmassa, ja sodan aiheuttama
todennäköinen tuotannon vähenemä korostaa myös suomalaisen ruoantuotannon merkitystä
kotimaisen huoltovarmuuden kannalta. Kevät on jo ovella ja viljelysuunnitelmia tehdään tiloilla
epävarmuuden alla korkeiden kustannusten ja tuotteiden myyntihintojen osalta. Tässä tilanteessa
viljelijöiden tekemä työ ruoantuotannossa on ensiarvoisen tärkeää ja keväällä peltojen kylvöön tulee
panostaa mahdollisuuksien mukaan.
Maatalouden kausityövoimasta iso osa on saapunut meille Ukrainasta. Viime vuonna kausityöläisiä
oli Suomessa noin 15 000 henkilöä ja tarpeen on arvioitu olevan tänä vuonna vähintään samalla
tasolla. Ukrainasta saapuvat pakolaiset voivat osaltaan olla apu tarpeeseen. Työnantajan tulee olla
etenkin tänä kesänä tarkkana palkatessaan ulkomaista työvoimaa maassa olevien henkilöiden
erilaisten maassaolomääreiden johdosta. Ukrainasta sotaa paenneet ovat pääsääntöisesti Suomessa
viisumivapaasti ja heidän tulee hankkia kausityötodistus ennen työn aloittamista.
Maataloushallinto päivittää kevään aikana viljelijöiden VAP-varautumislistoja. VAP järjestelmään
varatut viljelijät jäävät mahdollisten poikkeusolojen aikana viljelemään sekä omia että naapureiden
peltoja. Maataloushallinto valitsee alueen VAP-viljelijät, ja tästä lähetetään valituille viljelijöille tieto.
Edellinen viljelijöille suunnattu varautumiskoulutus Kaakkois-Suomessa järjestettiin 26.1.2021. Nyt
keväällä Etelä-Karjalassa järjestetään maakunnallinen koulutus 28.4.2022.
Yksikön vs. päällikkö
Jukka Penttilä

