Halsuan kuntatiedote vko 41 / 2017
Seuraavaan ilmoitukset to 19.10.2017 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

SYYSLOMAVIIKOLLA
Reissu DUUDSONIT ACTIVITY PARKiin Seinäjoelle ke 18.10.
Matkan hinta: 2–6-vuotiaat 17 euroa, yli 7v 25 euroa. Hinta sisältää
kyydityksen ja sisäänpääsyn. Alle 12-vuotiailla oltava huoltaja mukana.
Lähtö Kotipesän pihalta klo 8.15. Lähtö takaisin Duudson Parkista klo 16.00.
Ilmoittautumiset 16.10. klo 15 mennessä Timolle p. 040 718 3688. Retki tehdään
yhteisesti Vetelin, Kaustisen ja Halsuan 4H-yhdistysten ja nuorisotoimien kanssa.
Perhonjokilaakson 4H-yhdistysten yhteinen AIRSOFT-turnaus
Kaustisen Järvelässä lauantaina 21.10. klo 10 – 14
Tauolla mahdollisuus makkaran paistoon. Ei ilmoittautumisia.
Halsuan 4H-yhdistys ja nuorisotoimi

Luomupunajuuria ja perunaa myytävänä lauantaina 14.10. klo 9-11
entisen Pluspisteen edessä.
Maatalousyhtymä Kujala
Marjatta Kujala p.040 708 5356

KIRJASTON LUKUPIIRI
jatkuu keskiviikkona 15. päivänä marraskuuta klo 18.oo. Kirjana on Kalle Päätalon
Ihmisiä telineillä eli Kallen ensimmäinen kirja vuodelta 1958.
Kirjaa voi kysyä Marialta.
Joulukuussa kirjana on Marjatta Pulkkisen Tuohi-Antin mustalammas.
Kaikki mukaan. Tulkaa juttelemaan ja pohtimaan, vaikka kirja olisi jäänyt
lukemattakin!
Kalevi ja Maria

Iso Kiitos sadonkorjuulounaalle osallistuneille ruokailijoille ja työväelle,
sekä yhteistyökumppaneille MTK Halsua, Halsuan 4H ja
Meriläisen Martat.
Kiitos myös sponsoreille Halsuan Kunta, Halsuan Seurakunta,
LC Halsua ja Valio

Kuntosalivuorot jatkuvat ti 10-12 ja pe 10.30-12
sekä Allasjumppa Vetelissä ke 11-12
Tervetuloa kuntoilemaan!
Halsuan Maa- ja kotitalousseura

KINKKUBINGO Masalassa pe 20.10. klo 19.00
Tervetuloa! Masan Caravan ry

Vuokrataan Omakotitalo
Oh+keittiö+1mh+sauna+pesutupa yht. 72m2 ja autokatos
sähkölämmitys, takka ja ilmalämpöpumppu
osoite: Perhontie 49, Halsua
tiedustelut Salmela Kari p. 040 578 9152
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"Miian jumppa" alkaa taas!

Kokoonnumme 5x tämän syksyn
puolella koulun salissa. Kyseessä kuntopiirityyppistä treeniä keskivartalolle & alaraajoille.
Ei sisällä paljoa hyppyjä. 6 €/kerta, viime vuoden jumppapassitkin vielä käyvät.
Jumppa-aikataulu:
La 21.10. klo 13.30
Ti 24.10. klo 19.00
Ti 7.11. klo 19.00
Ti 21.11. klo 19.00
Ti 5.12. klo 19.00

Huomio kaikki naiset, nuoret, vanhat, pienet ja suuret!
Teitä odotetaan Halsuan Yritystalolle ti 24.10.2017 klo 18 alkaen.
Tarjolla on
* Muotia Vetelin Pala ja Tekstiilin voimin
* Kauneutta Oriflamen tiimoilta Satu Laasasenahon johdolla
* Puhtautta Swipen avulla esittelijänä Kati Kotanen
* Kodin kaunistukseenkin löytyy uutta ja mielenkiintoista katsottavaa.
Arpaonnikin voi suosia jotakuta, mutta täytekakkukahvia riittää jokaiselle. Yhdessä
olon merkeissä saamme, myös parantaa maailmaa ja hyvähän siitä tulee.
Tule mukaan ja ota naapurikin kyytiin!

Tulossa:

Pesäpallokauden päättäjäiset la 28.10.
klo 14.30 kahvitus ja juhla klo 15

Ennakkotieto: Joulunavaus perjantaina 24.11.2017

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.
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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.
Lantatoimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa jokaisena sitoumusvuonna. Jotta lietelannan
sijoittamista koskevan toimenpiteen ehdot täyttyvät, lietelanta, virtsa ja vastaavat aineet on
levitettävä laitteella, joka leikkaa lohkon pintaan viillon ja valuttaa tai ruiskuttaa lietelannan
tai virtsan viiltoon. Hyväksyttävää on myös käyttää multaavaa laitetta, joka on kytketty
aineita levittävään yksikköön.
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 .

PELTOMAAN LAATUTESTI VIIMEISTÄÄN 30.4.2018
Vuonna 2015 ympäristökorvaussitoumuksen antaneiden tilojen tulee täyttää
peltomaan laatutesti ja palauttaa se maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
30.4.2018.
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.
Maataloustoimi

