
Halsuan Kuntatiedote vk 35 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 9.9.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 

 

 

SATUTUOKIO lapsille kirjastossa 

ti 7.9.2021 klo 9.30–10.00. 

 

TERVETULOA! 

 

Puolukan osto jatkuu Käpyhovilla  
maanantaisin ja torstaisin kello 17–18.  

 
 
Eläkeliiton Halsuan yhdistys 
 

Halsuan ja Perhon yhteinen uintivuoro Vetelin uimahallilla perjantaisin klo 12.10–13.10.  
Ensimmäinen vuoro pe 3.9.2021. 

 

Lyhty seurakunta, Perhontie 7 

Ruokajaot: pe 10.9 klo 17.00  
pe 24.9. klo 17.00 
 

Samoina päivinä Lyhty-kirppis klo 12–18.00 
Keskustelu- ja rukousillat perjantaisin klo 18.00 

Tervetuloa! 

 

Taas on Halsualla poljettu!  
Ei ehkä ihan niin ahkeraan kuin parhaina vuosina mutta - paljon!  
Pyöräilyhaastevihot on kerätty pois ja on arvonnan aika. Sunnuntaikahveilla 5.9 Ylikylän Kunto-
talolla arvotaan polkupyörä pyöräilysuorituksia merkinneiden kesken. Jokainen suoritus on yksi 
arpa. Koronarajoitusten puitteissa arvonta voidaan suorittaa myös ulkona. Sisällä topattavaa. 
Tervetuloa kahville ja jännäämään Kuntotalolle sunnuntaina 5.9. klo 12–14. 
 
Ylikylän Kyläyhdistys 
 

 

Kiitos kaikille ylioppilaita muistaneille! 

 
 
 

 

 



 

 

 

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA 
www.kaseka.fi 
 
 

KESANTOJEN JA MUIDEN KASVUSTOJEN MÄÄRÄAIKOJA 
 
Kesannot 
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopel-
lolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7. 
Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkaus) ovat sallittu 
vain niiden vaatiman alan laajuudessa. Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoime-
na säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava. 
 
 
Luonnonhoitopeltonurmi 
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 
15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluainei-
den käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä. 
Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä  
joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain. 
Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut 
tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudel-
leen. 
 
 
Suojavyöhykenurmi 
Suojavyöhykkeeksi ilmoitettujen lohkojen kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. 
Niiton ajankohdassa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. 
Niitetty kasvimassa on korjattava pois suojavyöhykkeeltä ja sen voi käyttää hyödyksi. 
Niittojätettä ei saa ajaa metsään. Lohkokirjanpitoon on syytä kirjata kasvuston käyttötarkoitus. 
 
HUOM. Sitoumuskausi päättyy 30.4.2022. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskau-
den loppumista.  
 
 
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. Sa-
neerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti. 
 

 

http://www.kaseka.fi/


 

 

 
 
HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA 
 
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden. 
Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 € vuosina 2015–2022. 
 
Voit valita itselle sopivan neuvojan neuvojarekisteristä http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi  
ja sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan. 
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat. 
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kas-
vinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. 
 
 

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI 
 
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti.   
Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat: 
16.10. – 15.1. 
16.1. – 15.3. 
16.3. – 15.8. 
16.8. – 15.10. 
 
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra. 
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta 
(mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut 
ELY-keskuksesta päätöksen!  Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Poh-
janmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, 
p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.  
 
 

TUKIVUOSIKALENTERI MUISTUTTAA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA 
 
Alueemme viljelijöille on lähetetty postin kautta Tukivuosi 2021-2022 -niminen kalenteri. Kalen-
teri kannattaa ottaa käyttöön. 
 
Kalenteriin on koottu hakemusten, ehtojen ja maksatusten kannalta tärkeitä päivämääriä.  Li-
säksi QR-koodit opastavat suoraan sivuille, joilta voi lukea ehtoja tarkemmin. Tärkeitä päivä-
määriä ja hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuhelimen Google-kalenteriin. Ohjeistus siihen 
löytyy kalenterin sivulta 2. 
 
Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä kalenterissa 
oleva materiaali on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niissä mainittuja seikkoja ole 
tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi.  Tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus on syytä tarkistaa 
Ruokaviraston hakuoppaasta. 
 
Ohjeet sähköisen kalenterin käyttöönottoon ja pdf-muotoiseen kalenteriin löytyy Tietolinkki -
hankkeen sivuilta www.kpedu.fi/tietolinkki. 
 
 
    Maataloustoimisto 
 

 

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi
http://www.kpedu.fi/tietolinkki

