Halsuan kuntatiedote vko 40 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 12.10.2017 klo 12 mennessä os.kuntatiedote@halsua.fi
hinta 6,15 € / cm ja 92,25 € / sivu sis. Alv 24 %

OPISKELIJA-AVUSTUKSET HAETTAVANA
Halsuan kunnassa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla lukiossa tai
ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva tai näiden jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija
on oikeutettu 300 € vuosittaiseen opiskelija-avustukseen. Opiskelijan on asuttava vieraalla
paikkakunnalla ja opiskelun on oltava päätoimista. Hakijan on vuonna 2017 täytettävä
vähintään 18 vuotta.
Hakemuslomake on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan nettisivulta. Hakemus on
toimitettava kunnanvirastoon niin, että se on perillä viimeistään maanantaina 23.10.2017
klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita avustushakemuksia ei huomioida.
Avustukset maksetaan 10.11.2017 mennessä.
Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelun päätoimisuutta osoittava
todistus.
Lisätietoja kunnanjohtaja Jari Penttilältä puh. 040 680 2202
KUNNANHALLITUS

TIEDOKSI
Yleiset sählyvuorot jokavuotiseen tapaan ma ja ke,
klo 19.00-21.00 Kaikki ovat tervetulleita.
URHEILUHALLIN varauslistat löytyvät kunnan
nettisivuilta, www.halsua.fi/palvelut/sivistys-ja-kulttuuri/
listoja päivitetään niiden muuttuessa.
Punttisalin käyttäjiä pyydetään huomioimaan koulujen vuorot sekä muut yksityisvuorot.
Liikuntatuntien ajat vaihtuvat tammikuussa 2018.
Olettehan muistaneet maksaa salimaksun 25 euroa. Maksun voi suorittaa
joko kunnantoimistoon tai kunnan tilille FI 96 5033 4820 010108.

Ja vielä muistutus Lovelampin kodalle tehtävästä
vaellusretkestä, joka tehdään su 15.10.2017.
Kahvia ja makkaraa on tarjolla 13.00-15.00.
Liikuntatoimi

Halsuan Vesi Oy:n arvonta Onnetar suosi seuraavia:
Forsell Inger, Juoperi Sinikka, Karvonen Elisa, Karvonen Lauri, Kaustisen
Fysioterapia, Maatalousyhtymä Mattila, Melender Hannu, Niemi Aulis, Oosi
Olavi ja Jari Sillapää. Onnea voittajille! Kahvipaketit voi noutaa kunnanvirastolta.
Lukemia puuttuu vielä. Jos haluat välttää luentamaksun 24,80 €, ilmoita
vesimittarilukema su 15.10.2017 mennessä.
Halsuan Vesi Oy / Eija Aksela 040 680 2225 (voit jättää lukeman myös vastaajaan) tai
eija.aksela@halsua.fi

KIRJASTON LUKUPIIRI
aloittaa syyskauden keskiviikkona 11. päivänä lokakuuta klo 18.oo.
Kirjana on 1960-luvun kohuteos eli Hannu Salaman Juhannustanssit.
Kirjaa voi kysyä Marialta.
Marraskuussa menemme 1950-luvulle eli Kalle Päätalon ensimmäiseen
teokseen Ihmisiä telineillä.
Kaikki mukaan. Tulkaa juttelemaan ja pohtimaan, vaikka kirja olisi jäänyt
lukemattakin!
Kalevi ja Maria

HALSUAN VIULUPIIRISSÄ

(110110) on vapaita paikkoja!

Soittotunnit keskiviikkoisin klo 15 alkaen.
Kurssimaksu 75 €
Opettajina Jussi Kentala ja Maarit S. Hotakainen
Viulunsoitonopetusta kaikenikäisille sekä ryhmäsoittoa, johon tervetulleita
osallistujat myös muiden soittimien kanssa! Lisätietoja: Jussi: 040 718 6689 ja Maarit:
040 735 7645
Pikaiset ilmoittautumiset: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso tai puh.050 579 0151 ja
050 579 0163.

HALSUAN JOULULEHDEN SYNTYNEET PALSTA
Halsuan Joulu onnittelee kaikkia uusia vauvoja ja vauvaperheitä.
Olemme uuden ongelman edessä, koska emme enää saa tietoja lasten syntymistä
mistään. Kaikki on niin salaista.
Joululehti kaipaa tietoja 15.10.2016 – 15.10.2017 syntyneistä vauvoista. Vinkkejä voi
antaa kuka vain, koska joudumme kuitenkin kysymään julkaisuluvan lapsen äidiltä.
Vinkkejä ottaa vastaan Kalevi Lindfors p. 040 076 9279. KIITOS!
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Perinteinen Hiljan lenkki kierretään Ylikylässä 8.10. klo 15
Kuntotalon pihalla alkulämmittely Simon vetämänä ja sitten matkaan
omalla vauhdilla ja tyylillä.
Kahvipuffetti ja arvontaa. Tervetuloa ja otahan naapurikin mukaan!
Ylikylän Kyläyhdistys

Tanssikerho aloittaa maanantaina 9.10. klo 16.00-17.00 Halsuan
nuorisoseurantalolla infolla,
jossa sovitaan ryhmistä ja tulevista kerhokerroista.
Kerho on tarkoitettu 5 –15-vuotiaille eikä tanssitaustaa tarvita.
Vetäjinä Jenna Kunelius ja Rebekka Helin
Tervetuloa!

HANKEKLINIKKA yhteisöille ja yrityksille
Halsuan kirjastossa ti 10.10. klo 15–18
Leader-ryhmä Pirityiset on rahoittanut maaseudun hankkeita jo 20 vuotta. Voisiko sinun
ideasi saada Leader-rahoitusta? Tule kyselemään ja keskustelemaan.
Opastusta myös käynnissä oleville hankkeille.
Tietoa Pirityisten muista hankeklinikoista ja toiminnasta pirityiset.fi

Miten olis kahvihetki? Tule mukaan!
OmaisOiva kahvilat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia vapaamuotoisia kahvihetkiä.
Kahviloissa vierailee yleensä asiantuntija/esittelijä kertomassa päivän teemasta. Jos
aihe kiinnostaa, tule mukaan. Kahviloiden osallistujien ei tarvitse olla
omaishoitajia vaan jokainen on tervetullut. Seuraavat kahvilat:

Halsua, Halsua-talo
to 12.10. klo 12-14. Aiheena mielenterveys ja arjen haasteet. Vierailijana psyk.sh. Eeva
Puutio
to 23.11. klo 12-14. Aiheena omaishoitajien tukipalvelut, Soiten tukipalvelutiimi vierailee.

KINKKUBINGO Masalassa pe 13.10. klo 19.00
Tervetuloa! Masan Caravan ry

YHTEISMYYJÄISET
Ennakkotieto: Yhteismyyjäiset urheiluhallilla sunnuntaina 10.12.2017
klo 11.3o – n.13.oo

Illat pimeitä, joten
MUISTA KÄYTTÄÄ HEIJASTINTA!
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA

www.kaseka.fi

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 31.10.2017
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa lokakuun alkupuolelta
lähtien. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat toimenpiteitä
- lietelannan sijoittaminen peltoon
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
- pellon talviaikainen kasvipeitteisyys –toimenpiteitä
Ilmoitusaika päättyy 31.10.2017. Ilmoituksen voi jättää myös lomakkeella 465, joka
löytyy osoitteesta www.mavi.fi tai maataloustoimistosta.
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys v. 2017
Kaikkien tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ’peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys’, tulee ilmoittaa ja jättää väh. 20 %
sitoumusalasta kasvipeitteiseksi sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos
tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla.
Halsua kuuluu muuhun alueeseen, samoin mm. Perho ja Lestijärvi.
Kohdentamisalueeseen kuuluu mm. Kaustinen, Veteli, Kannus, Toholampi, Reisjärvi,
Vimpeli ja Alajärvi.
Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito):
· nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
· monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
· viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun,
herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
· kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää
kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
· syyskylvöiset kasvit
· keväällä korjattava pellava ja hamppu
· sänki- ja viherkesanto
Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi.
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää vuonna 2016 lähtien täyttämään suojavyöhyke,
monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi,
monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö
puutarhakasveilla - toimenpidettä.
Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen
Korvausta maksetaan enint. 60 % sitoumusalasta. Lanta- ja lannoitetoimenpiteissä
ilmoitetaan viime vuoden tapaan mm. levityspinta-ala, lanta- tai lannoitelajit ja määrä
(m3/ha) sekä levityspäivämäärät.
Sallittu lannan levitysaika on 1.4.–31.10. Jos pitkään jatkuneiden sateiden ja vähäisen
haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan levityksen sallittuna levitysaikana,
lantaa voidaan levittää marraskuun loppuun asti.

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista lantatoimenpiteistä
erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää
materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esim. lomakkeella 465L.
Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan viimeistään
31.10.2017. Lomake löytyy osoitteesta www.mavi.fi .
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJILLE –HANKKEEN KAUTTA TUKEA TARJOLLA
Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä erilaisten paineiden ja epävarmuuden kanssa.
Maatilan asiat voivat vaikeutua monenlaisista syistä. Taloudellisen tilanteen heikentyminen, ihmissuhdeongelmat, ihmisten tai karjan sairastaminen, liiallinen työmäärä,
uupuminen tai äkillinen kriisi heikentävät hyvinvointia.
Tukea ja apua on tarjolla. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin vaikeiden asioiden kanssa.
Usein helpottaa, kun saa puhua ja selvittää mieltä painavia asioita ja tilannetta yhdessä.
Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen. Hanke pyrkii vaikuttamaan siihen, että maatalousyrittäjien hyvinvointiin liittyviä
ongelmia ryhdytään ratkaisemaan riittävän ajoissa. Hankeen tavoitteena on antaa
maatilallisille ensiavunluonteista tukea kriisitilanteissa.
Yhteydenotot, keskustelut ja tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Yhteystiedot: hankepäällikkö Suvi Lempiälä, puh. 040 9209 863,suvi.lempiala@mtk.fi
PELTOMAAN LAATUTESTI VIIMEISTÄÄN 30.4.2018
Vuonna 2015 ympäristökorvaussitoumuksen antaneiden tilojen tulee täyttää peltomaan laatutesti ja palauttaa se maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
30.4.2018.
Laatutestin tarkoituksena on maan biologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen ja maan laadun kokonaisvaltainen arviointi. Testin tarkoituksena on auttaa kiinnittämään huomiota keskeisiin ympäristötekijöihin ja siten parantamaan pellon kasvukuntoa yms. Laatutestiin tarvittavat tiedot tulee kerätä kuluvalla kasvukaudella. Viljelijän tulee
arvioida itse lohkojen kuntoa ja kirjata havainnot ylös kaikilta yli puolen hehtaarin
suuruisilta peruslohkoilta. Jos lohkot ovat tätä pienempiä, laatutesti tehdään yhdestä
valitusta peruslohkosta.
Laatutestin voi lähettää lokakuun alkupuolelta alkaen Vipu-palvelussa. Vipu-palvelu
valikoi laatutestiin automaattisesti kaikki edellisessä tukihaussa ilmoitetut yli puolen
hehtaarin suuruiset peruslohkot. Samoin Vipu varmistaa, että viljelijä on kirjannut arvion
joka lohkolle. Laatutestissä arvioitavia asioita ovat mm. viljelykiertoa, koneiden painoa,
pellon kuivumista, muokkautuvuutta, poutivuutta ja kasvuston kuntoa. Näitä mittareita
arvioidaan itse numeroilla 1 - 5. Laatutestin voi jättää myös paperilla lomakkeella 480, joka
löytyy osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/lomakkeet.aspx
tai maataloustoimistosta. Ensisijaisesti kannattaa, ja on helpompaakin, tehdä laatutesti
Vipu-palvelussa esim. ympäristökorvauksen syysilmoituksen yhteydessä.
Maaseututoimi
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OPISKELIJA-AVUSTUSHAKEMUS

Halsuan kunta
Kauppisentie 5, 69510 Halsua
Puh. 040 680 2211
halsua.kunta@halsua.fi

Hakijan nimi
Henkilötunnus
Opiskelupaikkakunnan asuinosoite
Tilinumero
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Oppilaitoksen nimi
Opiskelupaikkakunta
Tutkinto
Opiskelu alkanut
Opiskelun arvioitu päättymisaika
Liitteet (oppilaitoksen antama todistus opiskelun päätoimisuudesta)
Kotikunta 31.12.2016
Kotikunta 31.8.2017
Päiväys

______________________________________________

Allekirjoitus

_______________________________________________

Nimenselvennys _______________________________________________________
Avustukset tulee hakea 23.10.2017 klo 15 mennessä.
Määräajan jälkeen tulleita avustushakemuksia ei huomioida.
Maksetaan 10.11.2017 mennessä.

