Halsuan kuntatiedote vk 43 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 31.10.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Joulunavauspalaveri kunnanvirastolla
ke 30.10.2018 klo 18.30
Kaikki tervetuloa suunnittelemaan joulun avausta!

Talven tullessa
Vanhusten ja vammaisten pihateiden talviauraus
Halsuan kunta tarjoaa aurauspalvelua, hintaan 10 €/aurauskerta. Auraus
toteutetaan tieaurauksien yhteydessä. Sopimus asiasta tehdään teknisen toimen kanssa.
Myös viime talvena aurauspalvelua saaneiden on ilmoitettava uudelleen, jos haluavat jatkaa
sopimusta. Puh. 040 680 2221 Jari Kauppinen tai 040 680 2225 Eija Aksela

Tiealueelle ulottuvat oksat, näkemäalue ja aurausviitoitus
Kiinteistönomistajia muistutetaan ja kehotetaan poistamaa tienvieruksilla olevien puiden
tiealueelle ulottuvat oksat riittävän korkealta (n. 4 m), lisäksi risteyskohdissa on huolehdittava
näkemäalueen leveydestä.
Teiden aurausviitoitukset on syytä laittaa kuntoon.

Liukuesteet
Yli 65-vuotiaille halsualaisille, jotka eivät ole kenkiin kiinnitettäviä
liukuesteitä aiemmin hakeneet, on niitä edelleen jaossa kunnanvirastolla.
Kokoja on M 38-40, L 41-43 ja XL 44-46.

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 2019 täytettävä vähintään 18 vuotta.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan nettisivulta. Hakemus on
toimitettava kunnanvirastoon niin, että se on perillä viimeistään perjantaina 8.11. klo 15
mennessä.
Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen antama opiskelun päätoimisuutta osoittava
todistus.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202.
Halsuan kunnanhallitus

KINKKUBINGO
Perinteinen kinkkubingo pe 1.11.2019 klo 19.00 Masalassa,
Lehtomaantie 151, Halsua.
Tervetuloa!
Masan Caravan ry

LASTEN ELOKUVA Aladdin
koulun draamaluokassa torstaina 31.10. klo 19.00.
Uusi henkeäsalpaava versio klassikkoelokuvasta.
K -7. Kesto 2h 5 min.
Ilmainen sisäänpääsy.
Meriläisen Martat
Tikkauskerho jatkuu ma 28.10. klo 18.00 Halsua-Talolla.
Seuraava Perhonjokilaakson Marttojen yhteinen teatteriretki on la 23.11. Sirkku Peltolan
Lämminveriset-esitykseen.
Ruokailu Picantessa (Nukkumatti) klo 17.00, Lohikeitto. Esityksen hinta on 20/15 € ja ruokailu
10 €. Lippuja on varattu 30, joten ei tarvitse olla Martta, että voi ilmoittautua reissulle. Mennään
Ahon bussilla ja kyyti on halsualaisille ilmainen.
Pikaiset ilmoittautumiset Mailille p. 040 576 5694 tai merilaisen.martat@marttayhdistys.fi
Tervetuloa!

Kakkukankaalta Isäinpäivään!
- Täytekakku mansikkamoussella kukkakoristein ja isä-laatalla
10 hlö 38 €, 15 hlö 48 €, 20 hlö 58 €
- Juustokakut kukkakoristein n. 8 hlö 30 €, n. 12 hlö 40 €
- Kinkku(lohi) voileipäkakku 10 hlö 40 € (45 €), 15 hlö 60 € (68 €), 20 hlö 80 € (90 €)
- Kinkkupiirakka 20 €
Tarja 040-750 4966

Tilaukset su 3.11. mennessä. Nouto kotoani (Riekkotie 1) la 9.11. iltapäivällä (tai sop. mukaan)

MTK-Halsuan sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 13.11. klo 19.00, Halsuan kunnantalon valtuustosalissa.
- Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
- Maatalouspoliittisen katsauksen pitää Jouni Ingalsuo MTK-Keski-Pohjanmaan liitosta
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!
**************************************************
MTK-Halsuan ja maa- ja kotitalousnaisten yhteinen pikkujoulu/ruokailu pidetään
leirikeskus Majakassa perjantaina 29.11. kello 19.00. Asiasta lisää tulevissa kuntatiedotteissa.
MTK-Halsua

Tiedotteet 2019

Yksityistieavustushakemuksia toivotaan lisää ELY-keskukseen
(Pohjalaismaakunnat)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää rahaa yksityisteiden parantamiseen ja korjaamiseen
kolmen pohjalaismaakunnan alueella eli Etelä-Pohjamaalla, Pohjanmaalla ja KeskiPohjanmaalla. Avustushakemusten määrä on vähentynyt viime aikoina ja ELY-keskus
haluaakin herätellä kuntien teknistä toimea ja yksityistiekuntia, jotta ne laittaisivat hakemuksia
tulemaan.
Mihin rahaa voi saada?
ELY-keskus voi myöntää avustusta lähinnä siltojen parantamiseen, se on tärkeysjärjestyksessä
ylimpänä ja siihen myönnetään avustusta noin 75 % kustannuksista. Lisäksi voidaan rahoittaa
esimerkiksi liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita ja tiestön perusparantamishankkeita.
Näitä molempia tuetaan 50 %:lla. Vuosittain Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jakanut
yksityistieavustuksia alueellaan noin miljoona euroa. Avustettavan hankkeen kustannusarvion
pitäisi olla minimissään 10 000 euroa.
-

Yksityistielaki on muuttunut tänä vuonna ja kriteerit avustuksen saamiseen ovat
löystyneet. Nyt tarvitaan oikeastaan olla vain tiekunta perustettuna, jotta avustusta voi
hakea, rohkaisee liikenneturvallisuussuunnittelija Mikael Björses Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksesta.
- Hakeminen ei ole vaikeaa.
Yksityistieavustuksia, avustuskelpoisuudesta ja muusta asiaan liittyvästä löydät tietoa
ELY-keskuksen nettisivuilta. (www.ely-keskus.fi-->liikenne-->yksityistiet). Sivustolta
löytyy myös lomakkeet ja yhteystiedot, joista voi kysyä lisätietoa.
Kannattaa nyt laittaa avustushakemus tulemaan, sillä avustuksiin käytettävä rahoitus jaetaan
valtakunnallisesti jälleen alkuvuodesta ELY-keskuksille, huomauttaa Björses.
Lisätiedot Mikael Björses, Liikenneturvallisuussuunnittelija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus p. 0295 027 711

Kanalan Vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan Osuuskunnan alueella olevien
vesimittareiden lukemia 29.11.2019 mennessä.

puh. 040 5655 425 tai sähköposti anneli.kentala@halsua.fi
Ilmoituksen voi myös jättää Lestijärventie 1076, vihreä postilaatikko (joko tällä tai muulla
paperilla). Vesiosuuskunnan toimesta tehdystä luennasta peritään maksu.
Vesimittarilukema: ______________________________________
Asiakkaan nimi ja päiväys: _________________________________________
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 2 kahvipakettia!

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
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:
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 suojavyhykenurmen 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.
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. 040-9209 863 tai
suvi.lempiala@mtk.fi.
Lisätietoja: Jussi Karhulahti, Maaseutuasiamies, Lestijärven YTA/Halsuan kunta,
p. 040 680 2215, sähköposti: jussi.karhulahti@halsua.fi

