IP asiakkaan uutiskirje 26.2.2019 - Vielä ehtii mukaan
kevään koulutuksiin!
Laatujärjestelmät ympäristövaatimusten ja työehtojen varmistamiseksi - seminaari
•
•

ke 10.4, klo 9-16, Turku, Caribia
Ilmoittadu viimeistään viikkoa ennen seminaaria - tässä!

Lidlin uudet laatujärjestelmävaatimukset astuvat voimaan 1.1.2022 alkaen. Uudet
vaatimukset tuovat mukanaan kansainvälisiä laatujärjestelmävaatimuksia jotka koskevat
työehtoja, -työolosuhteita ja ympäristövaatimuksia. Kerromme seminaarissa mistä on kyse ja
mitä uudet laatujärjestelmävaatimukset toimijalta edellyttävät. Aamupäivällä syvennymme
maanhoitoon (IP Sigill ja Global GAP vaatimusten pohjalta) ja iltapäivän teemana on
työehdot ja työturvallisuus (IP Työehdot- ja GRASP:n pohjalta). Luennoitsijoina: Marja
Kallela ProAgriasta, Veli-Matti Rekola MTA Maaseudun työnantajaliitosta, sekä Katarina
Lassheikki, Hanna Skogster ja Timo Taulavuori Puutarhaliitosta. Hinta IP-asiakkaille 90 € ja
muille 155 € (+ alv.) sisältäen luennot, kahvit ja lounaan.
IP-omavalvonta ja ajankohtaista laatujärjestelmistä
•
•
•
•
•

ke 13.3. klo 10-16 Paimio
to 14.3. klo 11-17 Kokkola
ma 18.3 klo 12-18 Kristiinankaupunki / Kristinestad
ke 20.3 klo 10-16 Helsinki
Ilmoittadu viimeistään viikkoa ennen kurssia - tässä!

Kevään IP-omavalvontakursseilla käymme läpi laatujärjestelmäuutiset, esittelemme uusia
sertifiointivaihtoehtoja ja teemme Perussertifioinnin vuotuisen omavalvonnan.
Hinta IP-asiakkaille 60 € ja muille 120 € (+alv.) sisältäen pullakahvit ja koulutusmateriaalin
sähköisessä muodossa, sekä mahdollisen kasvinsuojelututkintotentin. Kurssi järjestetään
jos osallistujia on vähintään 5.
Tunnukset IP-asiakkaan kotisivulle
•

Lataa sisäänkirjautumisohjeet ja -tunnukset IP asiakkaan kotisivulle

Sisäänkirjautumistunnukset IP-asiakkaan omille sivuille ovat vuonna 2019 samat kuin
vuonna 2018. Ohessa on kirjautumisohjeet tunnuksien kanssa. IP-asiakkaan kotisivulta
löydät viimeisimmät versiot sääntökäsikirjoista ja kaikki julkaistut uutiskirjeemme

0.1. Toimenpidesuunnitelma tulee lähettää tarkastettavaksi maaliskuussa!
Kaikkien IP sertifioinnissa mukana olevien viljelijöiden tulee tehdä joka vuosi maaliskuun
loppuun mennessä omavalvonta ja sen yhteydessä toimenpidesuunnitelma. Omavalvonta
tehdään voimassa olevan IP Kasvikset Perussertifiointi -käsikirjaversion mukaan. 0.1
Toimenpidesuunnitelmalomake tulee lähettää täytettynä sertifiointilaitokselle osoitteeseen
omavalvonta.egenrevision@smak.se.
Jos tänä vuonna tullaan tekemään varsinainen tarkastus tilalla, riittää että omavalvonta ja
toimenpidesuunnitelma tehdään, mutta toimenpidesuunnitelmaa ei tarvitse lähettää. Ne
tarkastetaan varsinaisen tarkastuskäynnin yhteydessä paikan päällä. (Mutta jos tilalle
tehdään pistokoetarkastus, tulee silloin kuitenkin lähettää toimenpidesuunnitelma
sertifiointilaitokselle viimeistään viimeinen päivä maaliskuuta.) Ohjeet omavalvonnan
tekemiseen on lähetetty sertifiointilaitokselta suoraan viljelijöille. Ohjeet ovat myös IP
asiakkaiden omilla sivuilla.
Uusia IP moduuleja tilattavissa
•
•
•
•

IP Työehdot (hyvät työehdot, hyvä työsuojelu ja työympäristö)
IP Sigill Kasvikset (tuoteturvallisuus, ympäristövastuu ja vastuullinen kasvinsuojelu)
IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit
IP Ilmastosertifiointi lisävalintamoduulina Sigill sertifiointiin (ilmastoälykäs tuotanto)

IP sertifiointeihin tehdyt hinnantarkistukset näet uusimmasta hinnastostamme IP asiakkaan
sivuilla. Hinnastossa mukana nyt myös IP Sigill, IP Työehdot (uusi alennettu hinta!), ja IP
Ilmastosertifiointi. Ota meihin yhteyttä, jos olet kiinnostunut näistä.
Otathan tarvittaessa yhteyttä!
•
•
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