Halsuan Kuntatiedote vk 40 / 2020
Seuraavaan ilmoitukset to 8.10.2020 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Patikointiretki Soidinkallionlaavulle sunnuntaina 11.10.2020
Lähtö klo 12 Käpyhoivilta.
Kävellään luontopolkua pitkin Soidinkallion laavulle ja takaisin, matkaa yhteensä tulee n.16 km.
Laavulla kunta tarjoaa makkarat ja juomat. Varustuksena säänmukainen ulkovarustus. Juomaa
olisi myös hyvä ottaa jokaisen retkelle lähtevän mukaan ja nauttia sitä matkan aikana.
Tervetuloa!
Liikuntatoimi

MYYDÄÄN
Halsuan kunta myy Halsuanjärven rannassa olevan rantatontin tarjousten perusteella. Tontin
koko n. 3000 m2. Loma-asuntotontti Kaislaranta 56:70 sijaitsee Lehtomaantien päässä.
Tarjoukset 30.10. klo 15 mennessä kunnanvirastoon. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja
Jari Penttilä p. 040 680 2202

AVAIN HUKKUNUT!
Punaisella kangaslenkillä varustettu avain hukkunut Alitien-Hautausmaan välimaastoon,
löydettyäsi toimita kunnantoimistoon, kiitos!

Lyhty-seurakunta järjestämä

Ruokajakelu
pe 2.10. klo 16.30 - 17.30
pe 16.10. klo 16.30 - 17.30
Keskustelu- ja rukouskokous klo 18. Tervetuloa!

Teen ulko- ja siivoustöitä, tiedustelut p. 045 271 8805 / ota numero ylös.
Kauko Korkeaniemi

LUKUPIIRI kokoontuu maanantaina 26.10. kirjastossa klo 18.00. Käsitellään Erno
Paasilinnan kirjaa ”Kadonnut armeija”. Kirjaa voi kysellä kirjastosta. TERVETULOA uudet ja
vanhat kirjallisuuden ystävät!

MYYDÄÄN OMAKOTITALO
Myydään keskeisellä paikalla kirkonkylällä OMAKOTITALO (101 m2), AUTOTALLI /
LÄMMINVARASTO (36 m2) SEKÄ MAAKELLARI. Tontin koko 1392 m2.
Tiedustelut ja näytöstä sopiminen:
045-118 1070 Päivi Kauppinen
044-558 4570 Pirjo Harjupatana

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN
30.10.2020
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa 23.9.2020
alkaen. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat toimenpiteitä
- lietelannan sijoittaminen peltoon
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.
Huomaa, että ilmoitusaika päättyy 30.10.2020!

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi
toimenpiteeksi ’peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys’, tulee ilmoittaa väh.
20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi sekä kohdentamisalueella että muulla
alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Perho kuuluu
muuhun alueeseen, samoin mm. Halsua 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 täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen
ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi,
monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö
puutarhakasveilla - toimenpidettä.
Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien
erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen,
suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen
nurmiviljely.

Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten
aineiden kierrättäminen
Korvausta maksetaan enint. 60 % sitoumusalasta.
Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä ilmoitetaan käytetty
lannanlevityskalusto.
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen –toimenpiteessä tulee
ilmoittaa lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä
lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin
luovuttajan nimi ja tilatunnus.
Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista
lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti, rahtitai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä
ilmoituksen esim. lomakkeella 465L Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta
tai paperiliitteenä kuntaan viimeistään 30.10.2020.
Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa
lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35
kg/ha.
Lisätietoja: Maaseutuasiamies, Jussi Karhulahti, juskar@halsua.fi, puh. 040 680
2215

