
Halsuan kuntatiedote vk 39 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 3.10.2019 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
KUNTOTALON remontin loppukiri ja Lokakuun Laineilla- konsertin valmistelutalkoot aloitetaan 

lauantaina 28.9.  

Suunnitellaan ja päätetään yläkerran väritys, sekä aloitetaan maalaamisen valmistelu- ja pohjustustyöt. 

Seuraavana lauantaina aloitetaan maalaaminen. Kaikenlaista muutakin tekemistä kaikenlaisille tekijöille 

apuhommista lähtien. 

  Talkooväelle evästystä, Ylikylän Kyläyhdistys

 

PAIKALLISRAVIT KÄPYLÄSSÄ lauantaina 28.9. klo 12.00 (klo 11.30 koelähtö) 

Ponilähtö, Monte ja 6 kärrylähtöä. 

Paikalla myös lakukauppias ja kahvit & makkarat saat Käpyhallista.  

Lippu 5 € sis. käsiohjelman. Alle 16v ilmaiseksi.  

Tervetuloa!  -Halsuan Hjy-

 

Lyhty-seurakunta Perhontie 7 

Sunnuntaina 29.9. klo 17.00 Evankelioimiskokous, 
- mukana laulaja Timo A. Harju Vimpelistä ym. 

Keskiviikkona 2.10. klo 13.00 ikäihmisten kerho alkaa. (suunnitellaan, miten jatketaan) 

Muista rukous- ja keskusteluillat perjantaisin klo 18. 

  Tervetuloa tilaisuuksiin! 

 

Satutuokio lapsille kirjastossa  

tiistaina 1.10.2019 klo 9.30-10.00. 

Tervetuloa kuuntelemaan! 

 

Halsuan Nuorisoseurantalolla 

BINGO 

ke 2.10.2019 klo 19 

Tervetuloa!      järj. Halsuan Nuorisoseura ry 

 

4H-kerhonohjaaja-koulutus 
pidetään Vetelin kunnantalolla torstaina 3.10. klo 15.15 – 19.30. 

Koulutus on yhteinen Perhonjokilaakson yhdistysten kanssa ja kuljetus järjestetään tarvittaessa. 
Koulutus on tarkoitettu uusille kerhonojaajaksi aikoville vähintään 13-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Tule mukaan, jos sinua kiinnostaa kerhotoiminta ja haluat pitää kerhoa jonkin teeman puitteissa. 
Kerhoja on monenlaisia esim. kokki-, askartelu-, luontokerhot.  Kerho voi olla myös niin sanottu 
sekakerho, jossa toiminta vaihtelee eri kerhokerroilla. Meillä on toiminnassa nyt tanssi-, heppa-, 
ja airsoft-kerhot, mutta vielä mahtuu uusia kerhoja mukaan syksyn toimintaan!     
Ota yhteyttä mahdollisimman pian Timoon 040 718 3688 tai halsua4h@halsua.fi 

mailto:kuntatiedote@halsua.fi


Eläkeliiton Halsuan yhdistys 

Seuraava päiväkahvitilaisuus on ti 1.10.2019 Halsua-talolla klo 13.00.  
Vieraaksi saamme Riitta-Liisa Kankkosen, liik.vast. ja Pirjo Keskitalon, vapaaeht.työt. 
Tapahtumassa arvontaa.    

Tervetuloa! 
********************************************************************** 

Kutsu syyskokoukseen, joka pidetään Halsua-talolla 7.10.2019 klo 15.00.  
 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  

         Tervetuloa!                           Eläkeliiton Halsuan yhdistyksen hallitus 

 

 KINKKUBINGO 

Perinteinen kinkkubingo pe 11.10.2019 klo 19.00 Masalassa,  
Lehtomaantie 151, Halsua. 

   Tervetuloa!               Masan Caravan ry 

 

VIELÄ EHTII! 

 

Joulutervehdys Halsuan Jouluun 2019 
Laita rivi-ilmoitus joululehteen. Ilmoituksen hinta on 5 euroa. 
Listat: K-Market Halsua, Kunnantoimisto ja Osuuspankki 

Muista hoitaa asia viimeistään 30.9.2019 ! 

 
Lähemmät tiedot Jukka Hotakainen puh. 040-5479 458 tai  
Voitto Kalliokoski puh. 040-5571 260 

 

Meriläisen Martat! 

✓ Seinäjoen käsityömessuille 5.10. lähtijät, ilm 30.9. mennessä.  

✓ Piirissä Kokkolassa avoimet ovet Tuijan syntymäpäivänä to 10.10. Mennään porukalla, 
joten ilmoittaudu 7.10. mennessä. 

✓ Tikkauskerho alkaa Halsua-talolla 7.10. klo 18.00. Lankoja jaetaan ensimmäisellä 
kerralla. Kerho jatkuu maanantaisin, niin kauan kuin innostusta riittää. 

✓ Seuraava yhteinen teatteri-ilta pe 15.11. Niskavuoren nuori emäntä. Lippuja varattu 8, 
ilmoittautua voi vaikka heti. 
 

Ilmoittautumiset Mailille p. 040 576 5694. Tervetuloa! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maaseututoimi tiedottaa 

Ympäristökorvauksen syysilmoitus viimeistään 31.10.2019 

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi nyt tehdä Vipu-palvelussa. Ilmoitus voidaan tehdä 

lohkoista, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä: 

-lietelannan sijoittaminen peltoon 

-ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

-peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

Syysilmoitusta ei tarvitse tehdä toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen peltoon, eikä ravinteiden 

ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, jos lannoitteita ei ole levitetty. 



Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi peltojen 

talviaikainen kasvipeitteisyys, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi. 

Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, 

jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. 

Korvausta ei makseta, jos kasvipeitteisyys ei täyty. Lisäksi toimenpide päätetään ja aiempien 

sitoumusvuosien korvaus peritään takaisin. 

Ilmoitusaika päättyy: 31.10.2019 

Kasvinsuojelukoulutukset syksy 2019 

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää tänä syksynä alueellamme seuraavat kasvinsuojelulain 

edellyttämät koulutukset tutkintotentteineen. 

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden ostaminen, myyminen ja käyttäminen 

edellyttävät kasvinsuojelututkinnon suorittamista. Lisäksi jyrsijämyrkkyjen ostaminen ja 

käyttäminen edellyttävät tutkinnon suorittamista. Koulutukset ja tutkinnot järjestetään 

seuraavasti: 

ti 22.10.2019 klo 9.30-14.00 Toholampi, Kunnantalo (Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI) 

Ilmoittaudu viimeistään ke 16.10. 

to 24.10.2019 klo 9.30-14.00 Kaustinen, Evankelinen opisto (Opistontie 30, 69900 

KAUSTINEN) Ilmoittaudu viimeistään pe 18.10. 

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai 

puh. 043 825 4280. Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 €/hlö, sis.alv 24 %. 

Jälki-ilmoittautuneet 100 €. Pelkän tutkinnon suorittaminen koulutuspäivänä klo 13-14 maksaa 

50 € sis. alv 24 %, jälki-ilmoittautuneet 60 €. Maksu paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. 

Tutkintotentin materiaalia on luettavissa Tukesin sivuilla. 

Tilaisuudet järjestetään, mikäli ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä/tilaisuus. 

Syksyn 2019 maksuaikataulu 

Syksyn tukimaksut alkavat lokakuussa. Tarkkoja maksupäiviä ei ole vielä tiedossa. Alustavassa 

maksuaikataulussa ei ole oleellisia muutoksia viime vuodesta. Luonnonhaittakorvauksen, 

ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen ennakko on 85 % aiemmin ilmoitetun 75 %:n sijaan. 

Maksuaikataulu keskeisimpien tukien osalta: 

Lokakuu 

Luonnonhaittakorvauksen ennakko n. 85 % 3.10.2019 alkaen 

Luomun ennakko n.85 % 3.10.2019 alkaen 

Marraskuu 

Ympäristökorvauksen ennakko n.85 % 

Joulukuu 

Eläinten hyvinvointikorvaus n.50 % 

Kansalliset hehtaarituet 100 % 

Luonnonhaittakorvauksen loppuosa n.15 % 

Perus- ja viherryttämistuki n.95 % 

Nuoren viljelijän EU-tuki n.95 % 

Peltokasvipalkkio n.95 % 

EU:n nautapalkkio n.70 % (eläimet ajanjaksolta 1.1.- 15.9.) 

 



Suojavyöhykenurmen päättäminen 

Suojavyöhykenurmen voi päättää aikaisintaan 1.5.2020 lähtien. 

Ympäristökorvauksen 5-vuotinen sitoumus päättyy 30.4.2020. Ehtoja on noudatettava siihen 

asti. Jos suojavyöhykenurmen päättää ennen 30.4.2020, alalle maksettu suojavyöhykkeen 

korvaus peritään takaisin koko sitoumuskauden ajalta (5-vuotta). 

Keväällä 2020 ympäristökorvauksen sitoumusta voinee halutessaan jatkaa vuodella. Myös 

suojavyöhykenurmia voinee jatkaa, mutta ei riittäne, jos ainoana perusteena kyseiselle tuelle on 

valtaoja. 

Kasvustojen päättämisajankohdat 

Ole tarkkana kasvustojen päättämisajankohdissa. Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisilla 

toimenpiteillä on eri pituisia säilyttämisaikoja. 

Kesannot 

Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos 

kesantopellolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7. 

Suojavyöhykenurmi 

Voi päättää sitoumuskauden loputtua eli aikaisintaan 1.5.2020. 

Luonnonhoitopelto 

Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 

15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. 

Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä. 

 

Viherlannoitusnurmi 

Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään 

keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10. 

Kerääjäkasvi 

Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai 

kyntää aikaisintaan 1.10. 

Monimuotoisuuspellot 

Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä. 

Saneerauskasvit 

Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. 

Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti. 

Lisätietoa on Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa kohdassa ”lohkokohtaiset toimenpiteet”d 

Myötätuulta tuottajalle -hanke 

Myötätuulta Tuottajalle –hanke on maatalousyrittäjien hyvinvointihanke. Hanke toimii ensiapuna 

jaksamiseen, hyvinvointiin, talouteen yms. liittyvissä vaikeuksissa. Hanketyöntekijän kanssa voi 

luottamuksellisesti keskustella ja pohtia yhdessä mitä tilanteelle voidaan tehdä. 

Hanketyöntekijän apu on maksutonta. 

Ole tarvittaessa yhteydessä hankevetäjään: Suvi Lempiälä p. 040 920 9863 tai 

suvi.lempiala@mtk.fi. 

Lisätietoja: Jussi Karhulahti, Maaseutuasiamies, Lestijärven YTA/Halsuan kunta,  

puh. 040 680 2215, sähköposti: jussi.karhulahti@halsua.fi 

mailto:jussi.karhulahti@halsua.fi

